Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. etapa 1.1.-20.5. 2014
Název 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

Dne 29.4.2014 proběhla Valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s.
-

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 12. a 13.3.2014 v Týnci nad Sázavou Valná hromada a seminář
k připravovanému novému programovacímu období 2014-2020. 1

-

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 zapracování změn u žadatele město Uničov došlo k rozhodnutí
žadatele o odstoupení z projektu Putování Uničovskem na základě vlastního
uvážení.
Proběhla kontrola ex post z Mze u projektu Boudy pro telata – žadatel OD Dlouhá
Loučka

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: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 15
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
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Počet účastí na kontrolách SZIF: 15
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Iveta
Kopcová

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Poznámka

Projektový
manažer

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Náplň práce

Poznámka

VPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,5 úvazek

Ing. Tomáš
Muller
Mgr. Bohuslav
Kopec
Mgr. Petr
Bielesz

RESTART

Projekty MPSV

VPP

0,5

RESTART

Projekty MPSV

DPČ a DPP

0,4 a 0,2
úvazek

RESTART +
MZP

Projekty MPSV

1. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Uzavření smlouvy s Masarykovou univerzitou fakultou Ekonomicko-správní v Brně na
poskytování praxe a odborné stáže pro studenty
Provedení účetního auditu roku 2013 a zveřejnění výroční zprávy za rok 2013 ve sbírce
listin Krajského obchodního soudu.
2. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava na certifikaci ISO 2001. Podání žádosti na MMR v rámci programu OPTP na
podporu vzniku strategických dokumentů.
Realizace podpořených projektů MPSV – RESTART 50+ a MPZ. Dále realizace ISÚ na
základě dotace z Ol.kraje - POV
Datum:

20.5.2014

Podpis:

