
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 04-08 2011       II.etapa 2011 

Název MAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

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

kontakt: 55254309, 602521057 

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 vyhlášená výzva, podle nových pravidel byly připraveny 

nové Fiche, které byly projednány v programovém výboru, ve správní radě a také na 

valné hromadě MAS RÝMAŘOVSKO,byl schválen plán činnosti a na letošní rok bude 

připravena jedna výzva pro předkládání projektů, 

- Účastnili jsme se  

16.5-18. 5. 2011 – LeaderFest 2011 Štramberk 

  Byly účastníci obou dnů z MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 8 osob apak byla vypravena 

návštěva zájemců na první den 17.5.2011 a pro tuto výpravu zajištěn autobus – 

Zdeněk Jelínek Bruntál 

     9. 5 .2011 Školení pro předkladatele projektů Spolupráce v Přerově 

7. 6. 2011 se uskutečnila Valná hromada RÝMAŘOVSKO,o.p.s. kdy se bilancovala 

činnost za loňský rok a schvalovala se činnost na druhé pololetí 2011  

20.6.2011 se uskutečnilo jednání MAS Moravskoslezského kraje při kterém se  

hodnotila organizovanost akce LeaderFest 2011 a předávali se zkušenosti s přípravou 

na hodnocení MAS 2011 

16. 8. – 17.8.2011 se MAS účastnila se svými dvěma zástupci veřejné obhajoby 

projektu spolupráce 

25.8.-26. 8. 2011 se účastnili tematického zájezdu do MAS Sdružení Růže a následně 

účast na výstavě Země Živitelka český Budějovicích – účastnilo se 11 zástupců za 

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

V rámci propagace  

- Informace o možnost předkládat projekty do realizace SPL v regionální 

tisku uhrazena fakturou č. 1102021137 – VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 

- Zpracování a zaslání Zpravodaje 02/2011 a zároveň prováděná aktualizace 

pořádaných akcí v regionu na webových stránkách 

Pracovní jednání 

- Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 13.5.2011 a 6.6.2011 za 

účelem přípravy Valné hromady a také přípravou práce na II. pololetí 2011 



- Jednání programového výboru na vytvoření projektu spolupráce a 

vyhodnocení projektu ukončeného RegTIM 

- Jednání pracovních skupin 29. 8. 2011 

 

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

- V tomto období jsme nevyhlásili žádnou výzvu, jen zpracovali Fiche podle 

nových pravidel 

- Nebyly projednávány žádné podněty od žadatelů, nebo realizátorů projektů 

v rámci SPL 

-  

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): 

 

- Nové Fiche se budou předkládat ke schválení tak, aby se uskutečnila výzva 

pro příjem projektů v září 2011 s registrací na RO SZIF v říjnu 

- 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 Dolní Moravice první schůzka 

zástupců regionu a vytvořena první pracovní skupina  

5. Souhrn za projekty IV. 1. 2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 26 

na místě realizace: 12 

v kanceláři: 14 

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 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Petr Pecha Pracovní smlouva 1  úvazek manažer  

Hana Krayzlová DPP 20 hodin účetní  

     

     



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

ISÚ):  

- Spolupráce při realizaci projektu podpořeného z Nadace OKD – Zpracování 

projektové dokumentace pro Cyklostezku Malá Morávka- Valšov 

- V rámci podávání žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Malá Morávka – 

Valšov pomoc při zpracování Studie proveditelnosti dle pravidel ROP 

Moravskoslezsko 

- Konzultace projektů předkládaných do Programu rozvoje venkova do jeho 

14.kola říjen 2011 

Obec Břidličná – Oprava lesní komunikace 

Obec Dolní Moravice – Multifunkční dům 

Obec Malá Štáhle – Úprava návsi obce 

Obec Tvrdkov – Úprava veřejného prostranství Ruda 

     Víceúčelové hřiště 

Marek Juračka soukromník – pořízení lesního stroje 

   

- Zapojení do zpracování Integrovaného plánu rozvoje území pro obce Malá 

Morávka, Dolní Moravice, Karlova Studánka pomoc jednotlivým žadatelům 

při zpracování žádosti o dotaci a Studie proveditelnosti pro své projekty 

- V rámci přípravy Destinačního managmentu Jeseníky východ účast na 

prvních přípravných jednáních 

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 

- Schválení změněných Fichí na SZIF 

- Schválení výzvy pro předkládání projektů do podzimního kola příjmu 

žádostí na RO SZIF 

- Doplnění žádosti o dotaci u  projektu spolupráce s partnerem na Slovensku 

MAS LEV o.s. 

- Příprava na změnu SPL pro rok 2012 na základě zpracované Monitorovací 

zprávy a Evaluace za poslední dva roky 

 

 

Datum:26.9.2011      Podpis: 


