Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2011
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 proběhla 7. výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci
14. kola PRV. Příjem žádostí probíhal ve dnech 19.-20.9. 2011 a předloženo
bylo celkem 23 žádostí o dotaci, které kladně prošly administrativní kontrolou a
kontrolou přijatelnosti na MAS. Po těchto kontrolách následovalo hodnocení
projektů interními a externími hodnotiteli, na jejichž základě Výběrová komise
doporučila 11 projektů k podpoře, což na následném zasedání svým usnesením
posvětil Programový výbor. Jedenáct doporučených projektů bylo dne 25.10.
2011 úspěšně zaregistrováno na RO SZIF v HK a v průběhu prosince byly u
všech předložených žádostí odstraněny nedostatky zjištěné v rámci prováděné
administrativní kontroly na RO SZIF. Kromě toho MAS připravovala podklady
pro další výzvy. Zejména se jednalo o aktualizaci jednotlivých preferenčních
kritérií.
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
Ve dnech 14.-16. listopadu 2011 se zástupci MAS zúčastnili národní Konference
VENKOV 2011. Pro žadatele podpořené z 6. (13. kolo PRV) a 7. výzvy (14. kolo
PRV) MAS uspořádala 22.11. 2011 seminář, ve kterém byly žadatelé
informováni o tom, jak správně zrealizovat svůj projekt, kdy podat Hlášení o
změnách či jak podat Žádost o proplacení.
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Ve sledovaném období se MAS napilno věnovala průběhu prvního ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka. Tento festival klasické hudby byl
složen ze šesti koncertů, které proběhly v Dobrušce od září do prosince roku
2011. Akce byla vydařená a již nyní probíhají přípravy na další ročník.
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupiny se nesešly, na prosincové Valné hromadě byla provedena revize
Monitorovací komise, která byla doplněna o další zástupce z členů MAS
POHODA venkova.
další (účast na výstavách apod.)
MAS propagovala značení domácích výrobků značkou ,,ORLICKÉ HORY – originální
produkt“. V příslušném období zasedala certifikační komise, která obnovovala či
nově udělovala certifikáty domácím výrobkům.

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. Z tohoto důvodu byl navýšen počet členů
Monitorovací komise, která začala rychle pracovat na zlepšení.
problémy při realizaci IV.1.1
Žádné vážné problémy nenastaly.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Výzva byla vyhlášena v dostatečném časovém předstihu, nikdo z žadatelů se
neodvolal.
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 ukončení výzvy č. 7/2011 byly projednávány úpravy v jednotlivých Ficích, ve kterých
by mělo dojít k aktualizaci preferenčních kritérií. Tyto změny budou podány počátkem
roku 2012 ke schválení prostřednictvím Hlášení o změnách.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 23
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 4
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 12
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3
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
Plný/
0,5/
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 realizaci prvního ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu F.L. Věka a přípravě druhého ročníku.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava a vyhlášení výzvy č. 8/2012 včetně provedení aktualizace preferenčních
kritérií, 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:25.1. 2012

Podpis:

