Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen – srpen 2013
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:

Dne 7. 5. 2013 byla v kanceláři MAS ukončena kontrola přijatelnosti a
administrativní kontrola 50 přijatých projektů v rámci VII. výzvy, která započala již
v měsíci dubnu.
Na základě výzev MAS ORLICKO následovalo doplnění a formální opravy chyb
projektů.
Dále proběhlo rozeslání Oznámení o výsledku administrativní kontroly.
V polovině května se uskutečnilo školení pro hodnotitele, na kterém byly předány
projekty k bodovému hodnocení. V letošním roce se uskutečnilo první veřejné projednání
projektů neziskových organizací a církví v rámci Fiche 4. Hodnocení bylo ukončeno dne
10. 6. 2013, po kterém následovalo jednání výběrové komise a jednání rady ve věci
výběru projektů k registraci na RO SZIF.
V dané lhůtě podali dva žadatelé žádost o přezkoumání postupu MAS na naši MAS.
Tyto žádosti projednala výběrová komise a poté i rada. Jeden z těchto neúspěšných
žadatelů podal žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušný RO SZIF.
Dne 1. 7. 2013 předala MAS ORLICKO na RO SZIF v Hradci Králové k registraci
celkem 39 doporučených žádostí a 1 žádost žadatele, který podal žádost o přezkoumání.
-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos:

17. 5. Školení pořádané MAS pro hodnotitele k hodnocení projektů VII. výzvy
17. 7. a 24. 7. Školení pro podpořené žadatele zaměřená na úspěšnou realizaci a
udržitelnost projektů.
-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
Zveřejnění tiskových zpráv na webových stránkách MAS.
Vydávání článků v místním tisku obcí v regionu.
Vydání článku ve Zpravodaji AgroVenkov.

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry: -

-

další (účast na výstavách apod.): -

-

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: ačkoliv to nepovažujeme za
„problém“ uvádíme, že došlo ke dvěma odvoláním žadatelů oproti postupu
MAS. Obě odvolání byla řádně projednána a předána žadatelům. V jednom
případě žadatel – Myslivecké sdružení Lukavice – Letohrad – využil možnosti
podání odvolání oproti postupu MAS na SZIF. Ke dni zpracování této
monitorovací zprávy je uvedené odvolání v procesu posouzení CP SZIF.
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.):
ve Fichích: -

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 37
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 11
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 5 v kanceláři MAS, ostatní 75
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Další: 0

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Ivana Vanická

Pracovní smlouva

Blanka Kulhavá
Ing. Lukáš Bednář

Pracovní smlouva
Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Částečný
úvazek
Plný úvazek
Plný úvazek

Náplň práce

Poznámka

Manažerka
Administrace SPL
Administrace SPL

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
V dubnu přijala valná hromada MAS ORLICKO 14 řádných členů a 6 přidružených členů
s účinností od 1. 6. 2013. Dále valná hromada schválila rozšíření územní působnosti na
území Mikroregionu Severo – Lanškrounsko.
Realizace projektu Jedeme všichni.
Registrace projektu spolupráce Pohraničí nás spojuje, ve kterém je MAS ORLICKO jako KMAS.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Jednání orgánů (rada, valná hromada).
Kontroly projektů v době udržitelnosti.
Účast a pomoc při zajištění odložené akce Den dětí s dobrovolníky.
Účast na veletrhu Země živitelka.
Realizace projektu Jedeme všichni.
Prezentace projektu spolupráce Pohraničí nás spojuje na CP SZIF.
Propagace, rozvoj a rozšíření projektu Portál pro neziskové organizace.

Datum: 26. 9. 2013
Podpis:………………..…………………
Ing. Ivana Vanická

