Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden – duben 2012
Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Luboš Řehák, předseda MAS
kontakt: +420 602 114 007, lubos.rehak@val.cz
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 SZIFVe
sledovaném období MAS vyhlásila dne 18. dubna 2012 v rámci 16. kola PRV
osmou výzvu k předkládání žádostí o dotaci, příjem žádostí byl naplánován na
polovinu května 2012. V rámci 8. výzvy byly vyhlášeny celkem 4 fiche (1
Konkurenceschopnost, 2 Firmy a produkty, 3 Cestovní ruch, 8 Vzdělávání),
jejichž aktualizované znění bylo schváleno prostřednictvím Hlášení o změnách
CP SZIF v Praze.
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
V úterý 17. dubna 2012 MAS uspořádala pro zájemce o dotaci informační
seminář zaměřený na podání žádostí o dotaci v rámci osmé výzvy. Semináře se
zúčastnilo celkem 10 potenciálních žadatelů, kteří byli seznámeni s aktuálními
podmínkami pro získání dotace. Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 se dva zástupci
MAS zúčastnili školení v Nepolisech, které bylo zaměřeno na problematiku ČSN
EN ISO 9001:2009 s tématikou Systém managementu kvality a s obsahem
metody auditování. Oba účastníci získali kvalifikační osvědčení pro základní
vnitropodnikovou činnost v dané oblasti norem ČSN EN ISO 9001:2009 a dle
ČSN EN ISO 19011:2003. Díky tomuto dvoudennímu kurzu získali pracovníci
povědomí o základních požadavcích této normy a MAS tak získala důležité
informace potřebné k rozhodování o případném zavedení tohoto systému
managementu kvality. Ve čtvrtek 26.4. 2012 se manažer MAS zúčastnil školení
k novele zákona o veřejných zakázkách, který pořádal Euroregion Glacensis
v Rychnově nad Kněžnou.
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
V rámci těchto aktivit MAS pilně pracovala ve sledovaném období na realizaci dvou
velkých akcí, které MAS bude v roce 2012 pořádat. Významně se posunula
příprava druhé ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který
bude letos rozšířen kromě Dobrušky i do Opočna a Nového Města nad Metují.
Vedle toho byl definitivně dořešen program 5. ročníku přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní POHODA festi-Val, který bude jako již tradičně
probíhat v období květen – červen v Přírodním divadle v obci Val.
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupiny se ve sledovaném období nesešly, jejich činnost probíhá
nárazově. Zejména zemědělci se prostřednictvím svého zástupce Ing. Jiřího
Petra aktivně zapojují do diskusí ohledně problematiky vztahující se k novému
programovacímu období..
další (účast na výstavách apod.)

-

MAS propagovala značení domácích výrobků značkou ,,ORLICKÉ HORY – originální
produkt“.

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

-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
V rámci monitorovací činnosti MAS na projektech jednotlivých žadatelů bylo
zjištěno, že je potřeba věnovat více úsilí jednotlivým žadatelům, neboť někteří
žadatelé nejsou schopni kapacitně či administrativně zvládnout realizaci a
vyúčtování přiznané dotace. Nepříjemným zjištěním bylo, že ačkoliv se MAS
snaží žadatelům podávat aktuální a důležité informace potřebné k úspěšnému
proplacení projektů, žadatel má občas svoji hlavu a nedbá na pokyny MAS a
poté zbytečně narazí při následné kontrole prováděné pracovníky RO SZIF
v Hradci Králové.
problémy při realizaci IV.1.1
Žádné vážné problémy nenastaly.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Výzva byla vyhlášena o něco déle, než si MAS představovala, což bylo zapříčiněno
aktualizací formuláře pro fiche a následným schvalováním na CP SZIF.
další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Bedlivěji dohlížet nad žadateli, provázet je realizací projektů, lépe asistovat při
podávání žádostí o proplacení.
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 došlo pouze k drobným změnám v členské základně. Veškeré
změny byly na RO SZIF v HK hlášeny prostřednictvím změnového formuláře.
ve Fichích:
Po zveřejnění formuláře fiche platného od 16. kola PRV byly prostřednictvím Hlášení o
změně předloženy aktualizované formuláře 4 fichí, které byly následně schváleny a
vyhlášeny v osmé výzvě.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:5
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 4
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 8
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Další:

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Luboš Řehák
Tomáš Vidlák
Renata
Holečková

Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,5/
plný/
0,5/

Náplň práce

Poznámka

manažer SPL
manažer SPL
účetní

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Místní akční skupina společně s partnerskými MAS začala realizovat projekt spolupráce
Orlické hory pro všechny, který je zaměřený na handicapované spoluobčany. Vedle toho
MAS rozvíjela svoji činnost v rámci značení domácích výrobků značkou ,,ORLICKÉ HORY
– originální produkt“ a velké úsilí věnovala přípravám druhého ročníku MHF F.L. Věka a
pátého ročníku Divadelního POHODA festi-Valu.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Úspěšná administrace vyhlášené výzvy č. 8/2012, zaregistrování projektů na RO
SZIF ve stanoveném termínu, aktualizace fichí a následné vyhlášení výzvy č. 9/2012.
Dále úspěšná realizace projektů v rámci IV.1.2 včetně Žádostí o proplacení, kontrola
realizace projektů, příprava 2. ročníku mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka,
realizace projektu spolupráce Orlické hory pro všechny a další.

Datum:25.5. 2012

Podpis:

