Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:

květen – srpen 2013

Název MAS:

Na cestě k prosperitě, o. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Mgr. Dominik Vlč, ředitel/manažer
kontakt:

tel. 774 868 837, email: nacestekprosperite@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období:
-

účast na vzdělávacích akcích
16.-17.5. 2013

Teplice n. B.

Setkání partnerů CSV Olomouckého kraje

11.6. 2013

Olomouc

Mezinárodní konference Olomouckého kraje

v rámci projektu CesR
30.8. 2013

České Budějovice

seminář Podpora rozvoje venkova v ČR a

Pozemkové úpravy v období 2014+

-

-

pořádání vzdělávacích akcí
20.5. 2013

Doloplazy

Školení členů Výběrové komise

19.6. 2013

Doloplazy

Seminář pro příjemce dotace

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
8.6. 2013

Mořice

Hasičská soutěž o pohár MAS

10.6. 2013

Strážnice

Exkurze dětí na vzájemnou prezentaci

projektu
14.6. 2013

Doloplazy

Sportovní olympiáda mateřských škol

Mikroregionu Němčicko 2013
19.8. 2013

-

Doloplazy

Vyhlášení výsledků fotosoutěže 2012/2013

jednání orgánů MAS a pracovních skupin
20.5. 2013

Rozdělení projektů členům Výběrové komise
- Výzva č. 6/2013 k předkládání žádostí o dotaci (op. IV.1.2)

27.5. 2013

Veřejná obhajoba projektů
- Výzva č. 6/2013 k předkládání žádostí o dotaci (op. IV.1.2)

28.5. 2013

Zasedání Programového výboru a Předsedy Výběrové komise
- Výzva č. 6/2013 k předkládání žádostí o dotaci (op. IV.1.2)

5.6. 2013

Zasedání Programového výboru a Předsedy Výběrové komise
- Výzva č. 6/2013 k předkládání žádostí o dotaci (op. IV.1.2)

19.6. 2013

Valná hromada
- přijetí nových členů, volba členů orgánů MAS
- Výroční zpráva za rok 2012
- rozpočet na rok 2013
- informace o realizovaných projektech v rámci opatření IV.1.2,
IV.2.1 a v rámci OP LZZ
- integrovaná strategie rozvoje území MAS 2014 – 2020+

V rámci sledovaného období se dále uskutečnilo:
- 2x jednání Představenstva sdružení (3.6., 19.6.)

-

další
5.6. 2013

Setkání (jednání) partnerů Celostátní sítě pro venkov
v Olomouckém kraji

19.6. 2013

3. informační seminář k projektu Místní partnerství zaměstnanosti

20.6. 2013

1. kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

24.6. 2013

Jednání Certifikační komise „HANÁ regionální produkt“

25.6. 2013

Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

26.6. 2013

2. kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

17.7. 2013

Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje

29.-31.8.2013

40. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2013

2. Problémy při realizaci SPL:
-

žádné

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

dodržování

stávajících

postupů,

tzn.

důsledná

kontrola

veškerých

dokumentů,

konzultace s pracovníky SZIF, aplikace systému fyzických kontrol, resp. místních
šetření

ve

všech

fázích

realizace

projektů;

v rámci

zatím

poslední

Výzvy

k předkládání ŽoD realizace „semináře pro příjemce dotací“, kde byli úspěšní
žadatelé podrobně seznámeni se svými povinnostmi týkajícími se realizace i
náležitostí žádosti o proplacení projektu
4. Změny
-

do-volba členů orgánů sdružení (Představenstvo, Revizní komise)

-

rozšíření členské základny sdružení

-

zvýšení počtu zaměstnanců organizace v souvislosti s realizací projektů
„Zaměstnanost 50+“ a „Tvorba místní rozvojové strategie…“

-

Pozn.: Uvedené změny byly zpracovány v rámci Hlášení o změnách č. 31

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

30

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

14

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

6

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

35

na místě realizace

10

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

25

Počet účastí na kontrolách SZIF:

5*

*účast MAS při všech kontrolách SZIF ve vymezeném období
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet

příjmení

DPP/DPČ

odpracovaných hodin

Dominik

Pracovní smlouva

0,5 úvazek

Vlč

Náplň práce

Poznámka

Ředitel/
manažer

Martina

Pracovní smlouva

0,6 úvazek

Manažerka

Kouřilová
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
-

realizace projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Místní partnerství
zaměstnanosti“

-

realizace projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Zaměstnanost 50+“

-

realizace projektu spolupráce (IV.2.1.) „Společně oživujeme historii venkova“

-

předložení projektu spolupráce pro 19. kolo příjmu žádostí z PRV, opatření IV.2.1
s názvem „Hanácký rok – obnova a rozvoj tradic i hodnot“

-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020,
prostřednictvím projektu „Tvorba Místní rozvojové strategie pro roky 2014 – 2020
místní akční skupiny Na cestě k prosperitě, o. s.“ za finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje

-

konání Valné hromady MAS, předložení Výroční zprávy, závěrečné zprávy auditu

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020

-

realizace výše zmíněných projektů v rámci OP LZZ, popř. projektů spolupráce IV.2.1

-

pravidelná účast pracovníků MAS při kontrolách SZIF, při předkládání ŽoP na RO SZIF,
administrace projektů v rámci opatření IV.1.2

Datum: 17.9. 2013

Podpis:

