Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 01. - 04. 2013

I. etapa 2013

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 07-2013 pro příjem žádostí o dotaci v rámci

Realizace SPL Rýmařovsko:
Vyhlášení výzvy: 4. 2. 2013
Termín příjmu žádosti: 5. 2. 2013 - 26. 2. 2013 do 14,00 hodin.
Seznam vyhlášených Fichí :
Číslo

Název Fiche

Fiche
3
4
5

Hlavní

Vedlejší

Alokace na

opatření

opatření

Fiche

Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

III.2.1.1

Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a

III.2.1.2

služby
Kulturní dědictví

Předpokládaná alokace na výzvu 07-2013

III.2.2
celkem

500.000,4.290.876,500.000,-

5.290.876,- Kč.

12. 3 .2013 – jednání Výběrové komise s veřejnou obhajobou projektů
13. 3. 2013 – jednání Správní rady MAS a stanovení seznamu vybraných projektů
19. 3. 2013 – registrace žádostí o dotaci na RO SZIF v Opavě

Další činnosti:
-

Účastnili jsme se
-

Dne 8. 1. 2013 Veřejné obhajoby projektů spolupráce na MZe ČR v Praze
dle přiloženého rozpisu – projekt „Oživme bohatství Matky Země a
tradice naší minulosti“

-

Uskutečněna Valná hromada MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – na které byly
schváleny fiche pro výzvu 07-2013, připravována strategie na období
2014-2020 a přijati nový členové do společnosti

-

Dne 31.1.2013 – jsme se účastnili Valné hromady Krajské sítě MAS
Moravskoslezsko

-

Pro žadatele o dotaci bylo dne 8.2.2013 uskutečněno školení zaměřené na
přípravu a zpracování podkladů pro žádost do výzvy 07-2013

-

Valné hromady NS MAS dne 14.3.2013 ve Žluticích

-

kontrol projektů pro realizaci z výzvy 06-2012

-

kontrola připravenosti projektů do výzvy 07-2013

-

zúčastnili jsme se 14. února v Ostravě na konferenci Příležitosti pro obce v

programovacím období strukturálních fondů 2014-2020

V rámci propagace
-

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

-

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

-

vydání Zpravodaje MAS RÝMAŘOVSKO 01/2013

Pracovní jednání

-

-

Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 28. 1. 2013

-

Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 12.3.2013 za účelem výzvy
07 2013 –stanovit seznam vybraných projektů po hodnocení pro jednotlivé
FICHE

-

Dne 15.4.2013 uskutečněno jednání k přípravě projektů spolupráce se
zaměřením na regionální značení

-

Jednání a příprava dotazníku pro zpracování Integrované strategie rozvoje
území pro období rok 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, byla
připravována žádost o platbu

-

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

-

Pomoc při realizaci projektů podaných v rámci 14.kola PRV u obcí, Dolní
Moravice konečná platba

-

Účast na jednáních připravující již realizaci projektu spolupráce MAS
s názvem „Jedeme všichni“– reg. číslo 12/017/4210a/453/000059

-

doplněna žádost o dotaci na projekt mezinárodní spolupráce ze 17.kola
PRV s názvem Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti

– reg. číslo 12/017/4210b/780/000072 výsledek projekt je podpořen
k realizaci, možnost podepsat dohodu o financování, je však nutné
provázat vše na termíny se slovenským partnerem, který nemá ještě
schválený projekt
-

dne 15.1.2013 byl podán projekt na Euroregion Praděd do fondu mikro
projektů s názvem Na kole po Rýmařovsku- podpora cestovního
ruchu – výsledkem je že byl projekt podpořen k realizaci

-

spolupráce se Sdružením obcí Rýmařovska při projektu z Operačního
programu životního prostředí - 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko

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:
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):
-

na jednání Valné hromady MAS dne 28.1.2013 byl do společnosti schválen valnou
hromadou vstup tří společností

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:15
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 22
na místě realizace: 14
v kanceláři: 8
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
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):
-

účast na školení Metodika zpracování Integrovaného plánu rozvoje území

-

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

-

do 19.kola připravit projekty spolupráce se zaměřením na rozvoj
sportovních aktivit u mládeže a dospělých a také podpora regionálního
značení v našem regionu

-

realizace projektů spolupráce se slovenským partnerem Oživme bohatství
Matky Země a tradice naší minulosti výběr dodavatele na stavební část
projektu a propagaci

-

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

Datum: 20.5.2013

Ing. Petr Klouda ředitel
Podpis:

