Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1/2011 – 4/2011
Název MAS: MAS Holicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Michaela Kovářová, Manažer pro
realizaci SPL
kontakt:
tel:
775 302 057;
mas.holicko@seznam.cz

e-mail:

michaela.kovarova@institutpr.eu;

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

-

-

MAS realizovala semináře pro potencionální žadatele o dotaci. Semináře s názvem
„Možnosti získání dotace z programu LEADER“ proběhly 21. února 2011 v Horní
Rovni a 2. března 2011 v Ostřetíně. Potencionální žadatelé zde byli seznámeni
jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s možnostmi podat žádost o dotaci
v rámci jednotlivých fichí MAS.
Zpracování nových formulářů fichí.
16. března 2011 proběhlo jednání Zakladatelů a Správní rady MAS, kde bylo mimo
jiné schváleno nové znění formulářů fichí a navrženy termíny pro vyhlášení 3.
kola výzvy.
Vyhlášení 3. kola výzvy dne 26. dubna 2011. Příjem žádostí v rámci tohoto kola
výzvy probíhá od 27. dubna do 20. května 2011.
Zveřejnění informací o výzvě v Holických listech a na úředních deskách všech
obcí, které jsou v územní působnosti MAS.
Příprava nových letáků MAS a Výroční zprávy MAS Holicko za rok 2010.
Byla provedena účetní závěrka za rok 2010 a následně bylo zadáno vypracování
Zprávy auditora.

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

Bylo časově náročné skloubit zpracování a schválení nových formulářů Fichí s
vyhlášením výzvy pro 13. kolo PRV, z důvodu žádosti o doplnění těchto nových
formulářů ze strany SZIF.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
-

Manažerka pro realizaci SPL musela velmi rychle doplnit nové formuláře fichí dle
požadavků CP SZIF.

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.):
-

Změna v členské základně (úmrtí člena, přijetí nového člena, nově jmenovaní
starostové u obcí).

-

Změna 3 členů Správní rady MAS z důvodu ukončení mandátu původních členů.

ve Fichích:
- Zpracování nových formulářů fichí z důvodu aktualizace pravidel IV.1.1. a IV.1.2.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 2
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) cca 40 (u již schválených
projektů i u budoucích žadatelů v rámci právě vyhlášené výzvy)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
Další:
Počet provedených seminářů pro potencionální žadatele: 2 (Semináře s názvem
„Možnosti získání dotace z programu LEADER“ proběhly 21. února 2011 v Horní
Rovni a 2. března 2011 v Ostřetíně. Potencionální žadatelé zde byli seznámeni jak
s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s možnostmi podat žádost o dotaci v rámci
jednotlivých fichí MAS.)

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Michaela
Kovářová

DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
60 hod/měsíc

Náplň práce

Poznámka

Manažer pro
realizaci SPL

Od 1.1.2011 do
31.12.2011

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Žádná

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

V rámci 3. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci: sběr projektů, pořádání školení
žadatelů, veřejná obhajoba, hodnocení Programové a výběrové komise, schválení
Správní radou, registrace projektů na RO SZIF Hradec Králové.

-

V případě nevyčerpání roční alokace v rámci 3. kola výzvy pro příjem žádostí o
dotaci bude vyhlášeno 4. kolo výzvy (registrace na RO SZIF v říjnu 2011)

-

Změna statutu MAS z důvodu novely zákona č. 231/2010 Sb., kterou se mění zákon č.

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
-

Jmenování nových členů Programové a výběrové komise z důvodu ukončení jejich
mandátu.

-

Schválení účetní závěrky MAS, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2010

-

Tisk výroční zprávy MAS Holicko za rok 2010.

-

Provedení výběrového řízení na dodavatele povinné evaluace a aktualizace SPL v
polovině monitorovacího období.

Datum:

Podpis:

