
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září - prosinec 2014 

Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Ivana Vanická, manažerka 

kontakt: 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 tomto období nebyla vyhlášena výzva. Výběr a registrace projektů též   

    neprobíhala. 

Byly provedeny monitorovací kontroly projektů v udržitelnosti (dodržování 

podmínek příjemce dotace). 

 

Nadále probíhá konzultační činnost kanceláře MAS podpořeným žadatelům. 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos: 

 

 Národní konference VENKOV 2014 (15.-17.10.2014 Konstantinovy Lázně) 

 Individuální počítačové školení (říjen – prosinec 2014) Plíhalová Libuše 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 

 

 Vydávání článků v místním tisku 

 Zveřejnění tiskových zpráv na webových stránkách MAS 

 Zveřejnění tiskových zpráv na webových stránkách obcí 

 13.11.2014 Pořádání konference na téma „ Komunitně vedený místní 

rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území“ v Pardubicích, za podpory MAS 

Železnohorský region 

 Ve dnech 25.11. – 10.12.2014 Propagace MAS na akcích při rozsvícení 

vánočního stromu v Žamberku, v Dolní Dobrouči, v Ústí nad Orlicí, České 

Třebové a v Lukavici. 

 Vydání Zpravodaje č. 8/2014 

 Vydání knihy MAS ORLICKO Region, který roste. Podpořené projekty 

Strategický plán Leader 2007 - 2013  
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- 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 - 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.): Ve sledovaném období proběhly 

změny týkající se SPL v: seznamu členů MAS, v seznamu rozhodovacího orgánu, v 

seznamu členů výběrové komise – podrobné informace jsou uvedeny v hlášení o 

změnách č. 21 a č. 22. 

HOZ č. 21:  

Změna statutárních zástupců u tří členů MAS ORLICKO  

Změna zaměstnanců – důvod: vnitřní potřeba organizace. 

 

HOZ č. 22:  

Změna členské základny – důvod: přijetí nových řádných členů, dopad: rozšíření členské 

základny MAS ORLICKO. 

 

ve Fichích: - 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 17 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 11 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

                                                    na místě realizace: 10 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 74 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další: 0 

  



6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Pozn. 

Ing. Ivana Vanická Pracovní smlouva 16 hod. týdně Manažerka  

Libuše Plíhalová Pracovní smlouva 35 hod. týdně Administrace SPL  

Ing. Lukáš Bednář Pracovní smlouva 20 hod. týdně Administrace SPL  

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS: 

 

Realizace projektu spolupráce Jedeme všichni 

Udržitelnost projektu spolupráce: Orlické hory pro všechny 

Příprava strategie pro období 2014 – 2020 

Projekt Konzultační podpora neziskových organizací při novele občanského zákoníku 

 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

V rámci SPL: 
 

Konzultační činnost kanceláře MAS podpořeným žadatelům 

Průběžná evaluace SPL (propagační aktivity, sběr dat, setkání…) 

Vyúčtování a udržitelnost projektu spolupráce “Jedeme všichni“ 

Udržitelnost projektu spolupráce : Orlické hory pro všechny 

 

Mimo SPL: 

 

Realizace projektu spolupráce „ Realizace projektu spolupráce“ v rámci 22.kola PRV  

Příprava strategie pro období 2014 – 2020 

Konzultační podpora neziskových organizací 

 

 

 

Datum: 26.1.2015     Podpis: 

               Ing. Ivana Vanická 


