
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 2. etapa  1.5.-20.9. 2013 

Název MAS: MAS Uničovsko, o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer 

kontakt: 724 717 686, e-mail : mas.unicovsko@email.cz 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 

schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

 

 

- Došlo k vyhlášení 10. výzvy v rámci 19. kola PRV, kde bylo předloženo několik 

(10) podpořených projektových žádostí. Byla vyhlášena fiche 1,5. Posledním 

dnem příjmu žádostí byl 15.3.2013.    

- Veřejné projednání projektů tzn.veřejná obhajoba proběhla 22.5.2013. 

- Výběrová (hodnotící) komise zasedala 22.5.2013 a vyhodnotila vybrané  žádostí 

(7) jako vhodných k podpoře.  

- Dne 22.5.2012 zasedal Programový výbor , který schválil navrhované projektové 

žádosti k podpoře.  

- V červnu 19.6.2013 byly žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.  

 

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  

 

projektový manažer/ředitel se zúčastnil  následujících aktivit : 

Dne 10.6.2013 proběhlo společné setkání v Rýmařově s MAS Rýmařovsko o.p.s.  a 

Jesenicko k přípravě společného projektu spolupráce 

 

Dne 12.6.2013 proběhlo společné setkání nad přípravou projektu spolupráce s MAS 

Moravská cesta. 

 

Dne 20.6.2013 proběhla účast na LEADERFESTu ve Velkém Meziříčí 

 

Dne 9 -11.8. 2013 v Nové Hradečné proběhla aktivita v rámci projektu spolupráce 

NEREZ – svatovavřinecká pouť, kde je naše MAS partnerem. Probíhala zde přehlídka 

držitelů a jejich produktů, kteří byli oceněni regionální značkou Haná 

 

Dne 15.9.2013 se naše MAS aktivně zapojila a zúčastnila Hanáckých slavností – 

dožínek v Prostějově. 

 



- další (účast na výstavách apod.) 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 

- problémy při realizaci IV.1.1 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

- další 

 

Při závěrečném vyúčtování projektu obce Dlouhá Loučka došlo na základě 

vlastního rozhodnutí žadatele k ukončení administrace projektu. 

 

Při administraci žádosti žadatele Brada Interiéry s.r.o. došlo k ukončení 

administrace žádosti v rámci vyhlášené 9.výzvy na základě rozhodnutí žadatele. 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 

důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

MAS neprovedla změny v aktualizaci SPL. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 7 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 6 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)   21 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2 

Další: 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Iveta 

Kopcová 

Pracovní smlouva  Projektový 

manažer 

 

     

     

     

     

Zaměstnanci MAS, kteří se nepodílí na SPL ani na IV 1.1 ani 2.1 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Tomáš 

Muller 

VPP a DPP 0,5 a 0,2 

úvazek 

RESTART + a 

MPZ 

Projekty MPSV 

Mgr. Bohuslav VPP a DPP 0,5 a 0,2 RESTART + a Projekty MPSV 



Kopec úvazek MPZ 

Mgr. Petr 

Bielesz 

DPČ 0,4 RESTART 50+ Projekty MPSV 

Ing. Aleš 

Calábek 

DPP 0,3 POV POV Ol.kr 

Ing. Klára 

Calábková 

DPP 0,3 POV POV Ol.kr 

 

 

1. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

Certifikace úspěšného žadatele o regionální značku Haná, Tagros a.s.,  

Provedení účetního a nezávislého auditu roku 2012 a zveřejnění výroční zprávy za rok 

2012 ve sbírce listin Krajského obchodního soudu. 

2. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Příprava na certifikaci ISO 2001.  

Realizace podpořených projektů MPSV – RESTART 50+ a MPZ. Dále realizace ISÚ na 

základě dotace z Ol.kraje - POV 

Datum: 20.9.2013        Podpis: 


