
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 09.-12. 2013       III. etapa 2013 

Název MAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1  795 01 Rýmařov 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petr Pecha manažer MAS 

kontakt: 554 254 309 , 602 521 057 

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 

- V tomto období MAS nevyhlásila žádnou výzvu v rámci realizace SPL Rýmařovsko, 

po realizaci projektů z výzvy 06- 2012 a 07-2013 byla pro vyhlášení výzvy pro MAS 

alokována částka cca. 500.000,- Kč a tím je možné se připravit na vyhlášení výzvy 

08-2014 v roce 2014 v rámci 20. kola PRV 

Další činnosti: 

- Účastnili jsme se 

-    Dne 5. 9. 2013 jsme se účastnili setkání  Krajské sítě MAS Moravskoslezsko 

pro výměnu zkušeností 

-      účastnili jsme se „Konference Venkov 2013“ v Teplicích na Bečvou ve 

dnech 1.10.-3.10.2013 – cestovné a poplatek pro dva účastníky 

-    účastnili jsme se 2. jednání certifikační komise pro zážitky v Hanušovicích 

v rámci posouzení udělení značky „Jeseníky originální produkt“ – cestovné 

   

-   setkání zástupců MAS Moravskoslezského kraje v Ostravě 31. 10.2013 - 

cestovné 

-  účastnili jsme semináře „Hodnocení spolupráce aktérů rozvoje venkova při 

implementaci PRV v ČR“  ve dnech 13.11.-14. 11.2013 v Pozlovicích – 

cestovné a ubytování 

- kontrol projektů v rámci realizace z výzvy 06-2012 

- kontrola  projektů z výzvy 07-2013  výběr dodavatele, realizace a kontrola 

v rámci žádosti o proplacení   

- účast na vzdělávacích akcích 

-  v rámci projektu „Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovsko“ za podpory 

Moravskoslezského kraje jsme organizovali pro zástupce veřejnosti soubor 

školení 

07/2013 - Veřejné zakázky v praxi 

08/2013- Komunitní plánování 

09/2013- Integrované operační programy pro období 2014-2020 

10/2013- Přeshraniční spolupráce- partnerství a modely pro nové 

programovací období 2014-2020 



11/2013 - Program rozvoje venkova ČR v období 2014-2020 – Nástroje 

CLLD v novém období 

 

- pořádání vzdělávacích akcí 

- Školení pro žadatele v rámci výzvy 07-2013 – dne 23. 8. 2013 v Rýmařově 

budova MěÚ Rýmařov, zajištěno občerstvení 

- Školení „Veřejné zakázky v praxi“ – dne 26. 8. 2013 v Rýmařově budova SVČ 

Divadelní 3, zajištěno občerstvení  

 

V rámci propagace  

-  prováděná aktualizace seznamu pořádaných akcí a možností dotačních 

titulů na webových stránkách 

-     v rámci propagace MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jsem se snažili zajistit krátký 

film pro prezentaci realizace projektů SPL. Byly osloveny firmy zabývající 

se touto činností. Požadavek na natočení 10 minutového  za částku 

110.000,- Kč byl nad naše možnosti, proto jsme od tohoto záměru upustili. 

Výdaje jen poštovné v rámci oslovení a odpovědi. 

- podpořili jsme akci „Dny obce Malá Morávka“ 3.8.2013 kdy je součástí 

udržitelnosti projektu spolupráce – výdaje nejsou součástí režijních výdajů 

- účast  na akci „Turnaj starých gard – 18.10.2013 Medlov 

Pracovní jednání 

- Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 26. 6. 2013 - výdaj na pronájem 

místnosti a občerstvení nebyl vyúčtován v II. etapě roku 2013 

  

- Projekty napomáhající realizaci SPL Rýmařovsko 

- Účast na jednáních pro realizaci již jednotlivých výstupů projektu  

spolupráce MAS s názvem „Jedeme všichni“– reg. číslo 

12/017/4210a/453/000059 

- byla podána žádost o dotaci v rámci 19. kola PRV na projekt národní 

spolupráce, dne 26. 9.2013 jsme projekt obhajovali před hodnotící komisí 

v Praze 

- podepsána dohoda o financování projektu mezinárodní spolupráce ze 17. 

kola PRV s názvem Oživme bohatství Matky Země a tradice naší 

minulosti – reg. číslo 12/017/4210b/780/000072 – důvodem tak 

pozdního podpisu bylo schválení projektu na straně slovenského partnera, 

tak pozdním termínu, aktivity přesunuty do roku 2014 

- realizovány jednotlivé výstupy projektu z Euroregionu Praděd - Fondu 

mikroprojektů s názvem Na kole po Rýmařovsku- podpora cestovního 

ruchu  

- spolupráce se Sdružením obcí Rýmařovska při projektu z Operačního 

programu životního prostředí - 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko 



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

- není záznam 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

- není záznam 

 

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): 

 

5. Souhrn za projekty IV. 1. 2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 11 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 16 

na místě realizace: 10 

v kanceláři: 18 

ostatní  6  (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 10 

Další: 

 

 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Petr Pecha Pracovní smlouva 1 úvazek manažer  

Hana Krayzlová DPP 0,04/20 

hodin/3měs 

účetní  

Ing. Nikola 

Pohanělová 

Pracovní smlouva 0,6 úvazek projektový 

manažer 

 

     

     

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

ISÚ):   

- účast na školení Metodika zpracování Integrovaného plánu rozvoje území  

- spolupráce při zpracování Územně analytických podkladů pro Rýmařovsko, 

analytické podklady budou následně využity pro ISÚ Rýmařovsko  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- Doplnění webových stránek o přehled realizovaných projektů, o 

připravovaných projektech, projekty spolupráce, možnosti dotačních titulů 

pro členy MAS 



- příprava výzvy 08-2014  

- realizace projektů spolupráce se slovenským partnerem Oživme bohatství 

Matky Země a tradice naší minulosti výběr dodavatele na stavební část 

projektu a propagaci 

- Příprava Integrovaného plánu rozvoje území pro období 2014-2020 podle 

metodiky  

 

 

Datum: 28.1.2014    Ing. Petr Klouda ředitel  

        Podpis: 


