
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 01.-04. 2014      I. 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 

- Vyhlášené výzva 08-2014  
    Termín příjmu žádosti: 11. 2. 2014 - 19. 2. 2014 do 14,00 hodin. 

vyhlášená Fiche:  Fiche č. 4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

Výběrová komise: jednání dne 28. 2. 2014 s veřejnou obhajobou projektů 

Správní rada MAS:  5. 3. 2014 

Přijato projektů: 3 projekty 

Registrovaných projektů: 3 projekty 

Registrace na RO SZIF v Opavě dne 5. 3. 2014 

Další činnosti: 

- Účastnili jsme se 

-    Dne 22. 1. 2014 a 27. 3 .2014 jsme se účastnili setkání  Krajské sítě MAS 

Moravskoslezsko pro výměnu zkušeností 

- účast na vzdělávacích akcích 

-  účastnili jsme se školení MMR ČR dne 20.3.2014 v Ostravě na téma Veřejné 

zakázky v praxi 

 

- pořádání vzdělávacích akcí 

- Školení pro členy MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 6. 3. 2014 téma Nový 

občanský  zákoník v budově SVČ v Rýmařově , zajištěno občerstvení 

 

V rámci propagace  

-  prováděná aktualizace seznamu pořádaných akcí a možností dotačních 

titulů na webových stránkách 

- z důvodu nedostatku sněhu jsme v lednu a nebo únoru nemohli uskutečnit 

plánovaný  závod na lyžích „Běh na lyžích v Rýmařově“ 

Pracovní jednání 

- Správní rada 5. 3.  2014 – výsledky výzvy 08-2014 



- Správní rada 10. 3. 2014 – schválení přijetí dotace a plán činnosti při 

přípravě Strategie LEADER na roky 2014-2020 

  

- 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  

- spolupráce se Sdružením obcí Rýmařovska při projektu z Operačního 

programu životního prostředí - 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko 

- pomoc při zpracování žádosti do 20. kola PRV žadatelům soukromým 

podnikatelům 

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:3 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 7 

na místě realizace: 6 

v kanceláři: 5 

ostatní 5 (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 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Petr Pecha Pracovní smlouva 1 úvazek manažer  

Hana Krayzlová DPP 0,04/20 

hodin/3měs 

účetní  

Nováková Eva 

Blažena 

DPP 10 hod./ měsíc 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, 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 výběr dodavatele na stavební část 

projektu a propagaci 

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

metodiky  

 

 

Datum: 20.5.2014    Ing. Petr Klouda ředitel  

        Podpis: 


