Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 09. - 12. 2014

III. etapa 2014

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 nebyla vyhlášena žádná výzva pro příjem projektů pro realizaci SPL
Rýmařovsko
- projekty registrované v rámci 20 kola PRV byly podpořeny k realizaci celkem 3 projekty,
v tomto období žadatelé ukončili realizaci projektu a podali žádost o proplacení
Další činnosti:
-

Účastnili jsme se
-

ve dnech 22.5. – 23. 5. 2014 školení NS MAS v Luhačovicíchx

-

15.-17.5. 2014 Národní konference Venkov

-

21.10. 2014 jednání KS NS MAS a seminář NS MAS ČR

-

24.10.2014 školení MZe ČR – Pravidla pro opatření IV.2.1.

-

31.10.2014 výměna zkušeností MAS Moravskoslezského kraje

-

9.12.2014 účast na školení NS MAS v Ostravě – Vhodné
zapojení územní politiky

fungování a

- účast na vzdělávacích akcích
- účastnili jsme se školení MZe ČR dne 29.7.2014 kdy jsme byly seznámeni se
způsobem standartizace MAS
- pořádání vzdělávacích akcí
- pořádali jsme školení Veřejné zakázky dne 27.8.2014 –

V rámci propagace
-

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

-

ve dnech 17. – 20.9. 2014 jsme se účastnili propagační jízdy v rámci
projektu spolupráce „Jedeme všichni“ a zajistili zastavení pelotonu v
Rýmařově

dne 30.9.2014 jsme uskutečnili sportovní hry v rámci udržitelnosti projektu
„Sport a hry bez hranic“

-

vytvořili jsme stolní kalendář na rok 2015

Pracovní jednání
-

-

Správní rada 29. 9. 2014 – příprava na další období a zajištění financování
závěrečného období realizace SPL Rýmařovsko

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 a realizace jednotlivých výstupů na území MAS

-

realizace projektu spolupráce „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):
-

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: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 11
na místě realizace: 7
v kanceláři: 6
ostatní 8 (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3
Další:

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Petr Pecha
Hana Krayzlová

Pracovní smlouva
DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,3 úvazek
0,04/20
hodin/3měs

Náplň práce

Poznámka

manažer
účetní

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

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

-

realizace projektů z výzvy 08-2014

-

realizace projektů spolupráce se slovenským partnerem Oživme bohatství
Matky Země a tradice naší minulosti ukončení projektu a podání
žádosti o proplacení

-

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

-

provedení úprav ve společnosti v souladu s Metodikou pro standartizaci
MAS

Datum: 28.1.2015

Ing. Petr Klouda ředitel
Podpis:

