Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 05-09 2012

II. 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 nevyhlásila žádnou výzvu pro příjem žádostí o dotaci v rámci
Realizace SPL

-

Účastnili jsme se

- Dne 14.5.2012 účast na školení na MSK k vyhlášenému dotačnímu titulu k zajištění
IPRÚ na roky 2014-2020
- Ve dnech 15.5. a 21.5. 2012 účast na školení „Vzdělávání pracovníků v oblasti
zavádění nových technologií a metod podporující rozvoj cestovního ruchu
- zástupci MAS RÝMAŘOVSKO ve dnech 28.5.-31.5. 2012 na LEADERFESTU 2012
v Levoči na Slovensku
- obhajoba projektů spolupráce dne 7.6.2012 „Sport a hry bez hranic“ na Mze ČR
v Praze z 15. kola PRV
-

obhajoba hodnocení MAS za rok 2011 dne 30.7.2012 na Mze ČR v Praze

-

kontrol projektů po žádosti o platbu z výzvy 05 2011

V rámci propagace
-

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

-

v rámci propagace a výměny zkušeností byla pro MAS Vladař dne 9.5.2012
provedena ukázka realizovaných projektů v regionu s prezentací a diskuzí
na Hotelu Prodos v Malé Morávce

-

instalována informační tabule pro propagaci MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a
pro instruktáž k využití Průvodce do mobilu RegTIM

-

pro propagaci metody LEADER byla vydána za MSK publikace ve které se
představili všechny MAS a jejich úspěšné projekty

-

pořízeny nástěnné kalendáře pro propagaci MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na
akci LEADERFEST 2012 v Levoči

-

spolupořádána propagační akce s městem Břidličná 23. 6. 2012 a zajištění
mobiliáře (stany,pivní sety) pro návštěvníky

-

účast na Agrokomplexu v Nitře ve dnech 24-25. 8. 2012

-

účast na Zemi Živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 31. 8. 2012 až
1.9.2012 s propagací realizovaných projektů v rámci SPL Rýmařovsko a
také s ochutnávkou produktu z Rýmařovské pekárny (štoličky)

Pracovní jednání

-

-

Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 24. 5. 2012,20.6.2012 za
účelem přípravy Valné hromady a také výzvy 06 2012

-

Jednání dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 18.5.2012 za účelem
kontroly a zpracování zprávy o hospodaření za rok 2011 pro Valnou
hromadu

-

Jednání Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 27.6.2012 za účelem
přípravy výzvy 06-2012, hodnocení MAS a přípravy na období 2014-2020

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 výběrová řízení na stavební práce a následně na propagační
předměty

-

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

-

MAS pomáhala při podávání žádostí o dotaci do dotačních
Moravskoslezského kraje a Ministerstva místního rozvoje ČR

-

Byla provedena pomoc při podání projektů do 16.kola PRV – Mladý
zemědělec – Miroslav Novák Stránské( projekt podpořen), Podpora
zakládání podniků a jejich rozvoj – Jiří Pánek Malá Morávka,

-

Podaná žádost o dotaci na MSK na zpracování IPRU pro období 2014-2020
(žádost schválena)

-

Účast na jednáních připravují projekt spolupráce MAS s názvem „E-kola“
s možností podat žádost do 17.kola

titulů

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

Byly zmapovány požadavky na realizaci projektů a nově připravena do
výzvy FICHE 8 Modernizace zemědělských podniků

-

Zpracována Monitorovací zpráva za rok 2011 od partnerské MAS Hrubý
Jeseník

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

Došlo k osobním návštěvám jednotlivých zemědělských subjektů působících
v regionu a zmapovat 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):

-

Dále bylo uskutečněno jednání na zpracování pro

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: 14
na místě realizace: 5
v kanceláři: 9
ostatní (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
Ing. Nikola
Velebná

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):
-

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

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 06-2012

-

Schválení výzvy pro předkládání projektů do 17 kola příjmu žádostí na RO
SZIF

-

Administrace, hodnocení a registrace projektů v rámci výzvy 06 2012

-

Realizace projektu spolupráce s partnerem na Slovensku MAS LEV o.s. a to
provedení stavební části projektu, spolupořadatelství společenskýcha
kulturních akcí,účast na akcích u partnera na Slovensku

-

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

Datum:.19.9.2012

Podpis:

