Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 01-04 2011

I..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 7.2.2012 účast na školení k zadávání veřejných zakázek po novele zákona
č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek od 1.4.2012, získání certifikátu
- Dne 13.2.2012 účast
Luhačovické Zálesí o.p.s.

na

konzultaci,

přípravě

projektu

spolupráce

s MAS

- V rámci výměny zkušeností MAS Moravskoslezského kraje jsme se účastnili
setkání dne 14.2.2012 a 12.4.2012 setkání všech zástupců MAS z MSK. Na jednání
byly probírány otázky přípravy na období let 2014-2020 a Integrace MAS (zaplnění
bílých míst na mapě MSK) a účasti na LEADERFESTU 2012
- Dne 4.4.2012 jsme se účastnili jednání, kde se připravoval projekt spolupráce Ekola při účasti pěti MAS
-

Jednání se zástupci obcí dne 13.4.2012 o přípravě na období 2014-2020

V rámci propagace
-

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

-

Vydán zpravodaj MAS Rýmařovsko 1/2012 a zaslán elektronicky

Pracovní jednání
-

Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 2. 2. 2011 za účelem
zpracování monitorovací zprávy za rok 2011 a příprava na změnu SPL

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
-

Byly doplněny projekty podané do 14.kola PRV u obcí, Dolní Moravice,
Tvrdkov, Václavov u Bruntálu tyto projekty následně byly mezi
podpořenými projekty

-

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

titulů

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

Žadatelé do výzev nejsou zemědělci

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-

Pro úspěšné žadatele z výzvy 05 2011 bylo uskutečněno školení dne 23.3.
2012 tak aby dokázali úspěšně realizovat projekty, výběr dodavatele,
publicita, závěrečné vyúčtování.

-

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 Integrovaného plánu rozvoje
území pro oblast Jeseníky a dne 21.2. 2012 na Dolní Moravě, vytvořená
pracovní skupina se seznamovala s metodikou přípravy plánovacích
dokumentů na rok 2014-2020

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 12
na místě realizace: 3
v kanceláři: 9
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
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

-

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

-

Doplňování projektů předkládaných do Programu rozvoje venkova do
14.kola - říjen 2011
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 2011

Datum:.24.5.2012

Podpis:

