Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 09.-12. 2012

III. etapa 2012

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 vyhlásila výzvu 06-2012 pro příjem žádostí o dotaci v rámci

Realizace SPL Rýmařovsko:
Vyhlášení výzvy: 18.09.2012
Termín příjmu žádosti: 4.10.2012 - 10.10.2012 do 14,00 hodin.
Seznam vyhlášených Fichí :
Číslo

Název Fiche

Fiche
8
3
4
5

Hlavní

Vedlejší

Alokace na

opatření

opatření

Fiche

Rozvoj zemědělských podniků

I.1.1.1.

1.250.000,-

Obnova a rozvoj vesnic,

III.2.1.1

1.000.000,-

III.2.1.2

1.762.000,-

III.2.2

1.000.000,-

infrastruktury
Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
a služby
Kulturní dědictví

16.10.2012 – jednání Výběrové komise s veřejnou obhajobou projektů
17.10.2012 – jednání Správní rady MAS a stanovení seznamu vybraných projektů
23.10.2012 – registrace žádostí o dotaci na RO SZIF v Opavě

Další činnosti:
-

Účastnili jsme se

- Dne 13.9.2012 účast na semináři LEADER 2014 – 2020 - Bělotín
- Ve dne 21.11.-23.11.2012 na konferenci LEADER bez hranic 2012
-

kontrol projektů pro podání žádosti o platbu z výzvy 05-2011

- účast na fyzických kontrolách po žádostech o platbu se zástupci RO SZIF na
projektech z výzvy 05-2011

-

kontrola připravenosti projektů do výzvy 06-2012

V rámci propagace
-

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

-

pořízen propagační banner pro pořádání venkovních akcí

-

Propagace v KAPesním KAtalogu (Kapka) zajímavostí regionu a také
jednotlivých aktivit vytvořených MAS

KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se nebojí
BARIÉR
-

pro propagaci MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s byly využity nástěnné kalendáře
JESENÍKY 2013

-

spolupořádána propagační akce s městem Břidličná 23. 6. 2012 a zajištění
propagačních plakátů

Pracovní jednání

-

-

Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 16.10.2012 za účelem
výzvy 06 2012 –stanovit seznam vybraných projektů po hodnocení pro
jednotlivé FICHE

-

Dne 20.9.2012 pořádáno školení Věřejné zakázky po novele - Rýmařov

-

Dne 26.9.2012 bylo organizováno společné jednání MAS na přípravě
vyhlášení Geoparku Jeseníky

Projekty napomáhající realizaci SPL Rýmařovsko
-

V rámci opatření osy IV.2.1.b je postupně realizován projekt mezinárodní
spolupráce „Kde bolo, tam bolo“ reg.č. 11/013/4210b/780/000049, byly
provedeny poslední společné akce v rámci realizace projektu

-

byly uspořádány společné akce v rámci projektu národní spolupráce Sport
a hry bez hranic s MAS Uničovsko reg. číslo 12/015/4210a/780/000022

-

Pomoc při realizaci projektů podaných v rámci 14.kola PRV u obcí, Dolní
Moravice, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu

-

Účast na jednáních připravující projekt spolupráce MAS s názvem „Jedeme
všichni“
s možností
podat
žádost
do
17.kola
–
reg.
číslo
12/017/4210a/453/000059

-

spolupráce na podání žádosti o dotaci s Vysokou školou podnikání, a.s.

Ostrava Business School plc. na projekt Podnikavé a konkurenceschopné Jeseníky
do Prioritní osy 3
Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
partnerská spolupráce při realizaci projektu
-

podána žádost o dotaci na projekt mezinárodní spolupráce do 17.kola PRV
s názvem Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti –
reg. číslo 12/017/4210b/780/000072

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

u opatření III.2.1.2 občanská vybavenost je od 15. kola změna podmínek a
pro realizaci projektů je stanoven požadavek mít při podání žádosti
vypořádány vlastnické vztahy na žadatele o dotaci, je to dost velká změna
a některé obce mají problém, protože pozemky pro jejich záměry jsou ve
vlastnictví PF ČR a převod je v nedohlednu a tím obce nemohou projekty
realizovat pomocí dotace, pak také neziskové organizace většinou objekty
pro svou činnost nevlastní a tím nemohou vstupovat do výzvy. Využití
blokové výjimky není pro žadatele řešením.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
-

Došlo k osobním návštěvám jednotlivých zemědělských subjektů působících
v regionu a byly mapovány jejich potřeby, zda by mohli být žadateli do
další výzvy

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: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 25
na místě realizace: 16
v kanceláři: 9
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 5
Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Petr Pecha
Hana Krayzlová
Ing. Nikola
Pohanělová

Pracovní smlouva
DPP
Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
1 úvazek
20 hodin
0,6 úvazek

Náplň práce

Poznámka

manažer
účetní
projektový
manažer

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

podána žádost o stavební povolení na projekt „Cyklostezka Malá Morávka –
Valšov“ příprava na podání žádosti do ROP Moravskoslezsko – červen 2013

-

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

-

Schválení změn Fichí na rok 2012 pro vyhlášení výzvy 07-2013

-

Schválení výzvy pro předkládání projektů do 18. kola příjmu žádostí na RO
SZIF

-

Administrace, hodnocení a registrace projektů v rámci výzvy 07 2013

-

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

Datum: 28.1.2013

Ing. Petr Klouda ředitel
Podpis:

