Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2012
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Ivana Vanická, manažerka
kontakt: e-mail: vanicka@mas.orlicko.cz, tel: 731 506 016
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 září: do 6. 9. 2012 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 6.
výzvy MAS ORLICKO. Celkem bylo přijato 30 žádostí. Následovaly tyto činnosti:
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti přijatých žádostí, odstranění
formálních chyb v podaných žádostech, rozeslání oznámení o výsledku
administrativní kontroly. Dne 27. 9. byly projekty předány hodnotitelům k I. a
II. kolu hodnocení, které probíhalo do 4.10.
- v říjnu: předmětem III. (revizního) kola hodnocení bylo celkem 6 projektů a
bylo ukončeno 9.10. Následně proběhlo jednání výběrové komise a rady MAS
ve věci výběru projektů. Žadatelům byly odeslány dopisy s oznámením o
doporučení/nedoporučení k financování spolu s bodovým ohodnocením. Dne
23. 10. MAS ORLICKO předala na RO SZIF v Hradci Králové k registraci celkem
22 žádostí o dotaci. Na webových stránkách MAS byl společně se seznamem
vybraných / nevybraných projektů zveřejněn dokument podrobného
vyhodnocení 6. výzvy.
- v listopadu: se uskutečnilo školení pro všechny podpořené žadatele v rámci 6.
výzvy.
- v prosinci: byly opraveny projekty 5. výzvy na RO SZIF na základě zaslané
výzvy (nedošlo k ukončení žádného z podaných projektů).
- ve sledovaném období provedla Komise pro kontrolu, hodnocení a
monitorování kontrolu dodržování podmínek příjemce dotace již zrealizovaných
projektů. Kontrolována byla část ukončených a proplacených projektů do konce
roku 2011 (7 neziskových organizací a 5 podnikatelských subjektů).

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos:
- ve dnech 22. až 23. 11. se dva zástupci MAS zúčastnili Konference LEADER bez
hranic 2012 – Česko-polská pracovní a programová konference, na které proběhlo
hodnocení dosavadních realizovaných projektů česko-polské spolupráce a
mezinárodní spolupráce všeobecně. Následovaly informace o dosavadním průběhu
programu Leader v ČR a PL a informace o přípravě na nové programovací období.
Dále byly prezentovány náměty na další česko-polskou spolupráci se zvláštním
zřetelem na životní prostředí.

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
- vydání článků v Orlickém deníku, v místních zpravodajích obcí regionu a ve
zpravodaji AgroVenkova
- zveřejňovaly se tiskové zprávy na webových stránkách MAS ORLICKO
- zahájení přípravy Zpravodaje MAS č. 5

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
- ve sledovaném období proběhly 2 pracovní jednání k projektu spolupráce
Jedeme všichni. Závěr: pokračování přípravy a podání žádosti o dotaci na CP
SZIF.

další (účast na výstavách apod.):
- dne 8. září se MAS ORLICKO, spolu s držiteli značky ORLICKÉ HORY regionální
produkt, účastnila oslav Sdružení obcí Orlicka v Pastvinách
- koncem listopadu se MAS zúčastnila každoročního vánočního jarmarku a
rozsvícení vánočního stromu v Žamberku
-

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2: nevyskytly se
problémy při realizaci IV.1.1: nevyskytly se
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů: nevyskytly se
další

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):
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): změny neproběhly, od listopadu
2012 probíhá aktualizace analytické části SPL
ve Fichích: změny neproběhly

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 30
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 15
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 10
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 93, jedná se o prvotní
konzultace k projektům a konzultace k žádostem o proplacení
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení
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7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS:
- schválení a proplacení Žádosti o dotaci projektu spolupráce Orlické hory pro
všechny, ve kterém byla MAS ORLICKO zapojena jako partnerská MAS
- dokončení realizace projektu Portál pro neziskové organizace
- registrace Žádosti o dotaci projektu spolupráce Jedeme všichni na CP SZIF v Praze
- rozšíření území MAS: valná hromada schválila dne 27. 11. 2012 rozšíření územní
působnosti o dalších 19 obcí s účinností od 1. 6. 2013. Od 27. 11. 2012 do 31. 5.
2013 přijala valná hromada těchto 19 obcí za svá přidružená území.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V rámci SPL:
- jednání orgánů MAS (zasedání rady, konání valné hromady, jednání výběrové
komise
- aktualizace Fiche (v souladu s jednáním rady dne 29. 1. 2013)
- konzultace připravovaných projektů v rámci opatření IV.1.2.
- vyhlášení 7. výzvy
- příjem žádostí o dotaci v rámci 7. Výzvy
- aktualizace analytické části SPL
Mimo SPL:
- příprava projektu spolupráce, navazující na projekt spolupráce Jedeme všichni
- po schválení žádosti o dotaci projektu spolupráce Jedeme všichni jeho realizace
- propagace, rozvoj a rozšíření projektu Portál pro neziskové organizace
- příprava strategie pro období 2014 – 2020
- jednání k rozšíření území do Mikroregionu Severo-Lanškrounsko

Datum: 25. 1. 2013

Podpis:

