Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 09-12 2011

III.etapa 2011

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 rámci realizace SPL Rýmařovsko byla vyhlášena výzva 05-2011 pro příjem
projektů do Fichí č. 1 Podpora cestovního ruchu, Podnikatelské projekty , č.3 Obnova
a rozvoj vesnice, infrastruktury, Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby, č.5
Kulturní dědictví
-

Výzva vyhlášena dne 16. 9. 2011

-

Příjem žádostí: 19. 9. 2011 až 12. 10. 2011 do 16,00 hodin

- Před příjmem proběhly konzultace projektů,
připravenosti projektů pro realizaci na místě

byla

provedena

i

kontrola

- Proběhlo školení pro žadatele v termínu 22. 9. 2011, kde byli žadatelé seznámeni
se změnami v podávání projektů
- V termínu bylo celkem přijato 10 projektů,
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

u

těchto

byla

provedena

- Svoláno jednání výběrové komise na 31. 10. 2011 a všichni členové byly poučeni
o novém způsobu hodnocení a připraveni na veřejnou obhajobu projektů
- Veřejná obhajoba se uskutečnila před hodnocením projektů tentýž den 31. 10.
2011 a pro každého žadatele byly připraveny rovnocenné podmínky a byl dodržen
časový limit pro obhajobu projektů
- Po jednání výběrové komise jednala správní rada MAS 2. 11. 2011 a potvrdila
výsledky hodnocení a tím stanovené pořadí jednotlivých žadatelů ve Fichích
- V termínu 7. 11. 2011 byly projekty přijaté do výzvy 05-2011 zaregistrovány na
RO SZIF v Opavě
- V měsíci prosinci 2011 proběhlo doplnění projektů a v termínu 22. 12. 2011 bylo
oznámeno RO SZIF v Opavě, že projekty přijaté do výzvy 05-2011 prošli úspěšně
administrativní kontrolou

-

Účastnili jsme se

- Ve dnech 8.9. - 9. 9. 2011 jsme se za účasti našich dvou zástupců účastnili
v Praze veřejné obhajoby hodnocení MAS za rok 2011 – výsledek hodnocení je, že
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zařazena do kategorie „A“
- V rámci výměny zkušeností MAS Moravskoslezského kraje jsme pořádali dne 21.
9. 2011 setkání všech zástupců MASz MSK. Na jednání byly probírány otázky
přípravy na období let 2014-2020 a Integrace MAS (zaplnění bílých míst na mapě
MSK)
- 14. - 15. 11. 2011 – Konference Venkov v Sedlčanech se účastnili naši dva
zástupci, podíleli se na jednání v pracovních skupinách pro rozvoj venkova a venkov
a tradice pro roky 2014-2020
- 1. 12. 2011 – jsme se účastnili jednání pracovní skupiny pro přípravu
Integrovaného plánu rozvoje oblasti Jeseníky 2014-2020 v Moravskoslezském
Kočově
V rámci propagace
-

prováděná aktualizace seznamu pořádaných akcí a možností dotačních
titulů na webových stránkách

-

V rámci propagace byly vydány nástěnné kalendáře
k propagaci MAS a aktivit pro rozvoj cestovního ruchu

Jeseníky

2012

Pracovní jednání
-

Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 2. 11. 2011 za účelem
potvrzení výběrů projektů po jednání výběrové komise a doporučení
k zaregistrování na RO SZIF v Opavě

Projekty napomáhající realizaci SPL Rýmařovsko
-

V rámci opatření osy IV.2.1.b byl vybrán po hodnocení projekt mezinárodní
spolupráce „Kde bolo, tam bolo“ reg.č. 11/013/4210b/780/000049, na
základě výzvy byly dodány všechny přílohy povinné pro schválení žádosti,
byla vypracována smlouva o spolupráci a zajištěny další dokumenty
potřebné k podpisu dohody o financování

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

Žadatelé do výzvy 05-2011 přicházeli na konzultace s projekty
zpracovanými dle starých pravidel

-

Žadatelé předkládali projekty bez komentáře a bez bodového hodnocení
v rámci preferenčních kritérií

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-

Pro žadatele bylo uskutečněno školení, kde byla provedena praktická
ukázka vyplňování celé žádosti podle schválené výzvy a zodpovězeno
mnoho dotazů k povinným přílohám předkládaným k žádosti o dotaci

-

Při konzultacích žádostí jednotlivých žadatelů byly poskytnuty dostatečné
informace o způsobu vyplňování preferenčních kritérií a komentářů k nim

-

V průběhu kontroly připravenosti jednotlivých projektů budou žadatelé
dostatečně informování o způsobech podávání žádostí a také o rozsahu
dokladů předkládaných k žádosti

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):

Pro vyhlášení výzvy 05-2011 byly upraveny Fiche podle nové metodiky
Číslo

Název Fiche

Fiche
1
3
4
5

Podpora cestovního ruchu - podnikatelské

Hlavní

Vedlejší

opatření

opatření

III.1.3.2.

projekty
Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

III.2.1.1

Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a

III.2.1.2

služby
Kulturní dědictví

III.2.2

-

Na Valné hromadě bylo schváleno hospodaření společnosti za rok 2010 a
byly projednány připravované Fiche do výzvy a také schváleno podání
mezinárodního projektu spolupráce s MAS LEV o.s. Levoča

-

Byla zahájena příprava na zpracování Integrovaného plánu rozvoje území
pro oblast Jeseníky a dne 9. 6. 2011 se uskutečnila v Dolní Moravici první
schůzka zástupců regionu a byla vytvořena pracovní skupina

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 10
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 32
na místě realizace: 11
v kanceláři: 21
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Petr Pecha
Hana Krayzlová
Ing. Nikola
Velebná

Pracovní smlouva
DPP
DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
1 úvazek
20 hodin
60

Náplň práce
manažer
účetní
Projektový
manažer

Poznámka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
-

Spolupráce při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na projekt „Cyklostezka Malá Morávka – Valšov“ podaný do ROP
Moravskoslezsko

-

V rámci podávání žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Malá Morávka –
Valšov pomoc při zpracování Studie proveditelnosti dle pravidel ROP
Moravskoslezsko

-

Další jednání v rámci zpracování Integrovaného plánu rozvoje území
Jeseníky na roky 2014-2020 – hlavní úkol zajištění financování a zapojení
státních institucí

-

Zpracování projektů předkládaných do Programu rozvoje venkova do
14.kola - říjen 2011
Město Břidličná – Oprava lesní komunikace
Obec Dolní Moravice – Multifunkční dům
Obec Tvrdkov –

Víceúčelové hřiště

Obec Václavov u Bruntálu – Domovní čistírna odpadních vod
Spojené Lesy s.r.o. – Oprava lesní komunikace
Město Uničov – Oprava lesní komunikace

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, projednávání změn ve Fichích, projekty
spolupráce, možnosti dotačních titulů pro členy MAS

-

Schválení změn Fichí na rok 2012 pro vyhlášení výzvy

-

Schválení výzvy pro předkládání projektů do letního kola příjmu žádostí na
RO SZIF

-

Realizace projektu spolupráce s partnerem na Slovensku MAS LEV o.s. a to
zadávací řízení

-

Dokončení monitorovací zprávy a evaluace za rok 2012

Datum:3.1.2012

Podpis:

