Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1/2012 – 4/2012
Název MAS: MAS Holicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka MAS
Holicko, o.p.s.
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):
-

V lednu 2012 bylo vydáno první číslo Zpravodaje MAS Holicko 1/2012. Zpravodaj
je šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS. Další
vydání zpravodaje je plánováno na červenec 2012.

-

V březnu 2012 byla přijata nová manažerka MAS – Bc. Jana Červinková.

-

14. března 2012 proběhlo jednání Správní rady, na kterém byl schválen termín
vyhlášení 4. Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a byla schválena aktualizace
interního předpisu Administrace projektů z PRV LEADER.
-

Zpracování nových formulářů fichí pro 16. Kolo příjmu žádostí z PRV.

-

Vyhlášení 4. kola výzvy pro předkládání žádosti o dotaci dne 12. dubna 2012.
Příjem žádostí v rámci tohoto kola výzvy probíhá od 16. dubna do 11. května
2012.

-

Zveřejnění informací o výzvě v Holických listech a na úředních deskách všech
obcí, které jsou v územní působnosti MAS.
-

MAS realizovala semináře pro předkladatele projektů v rámci 4. Výzvy: 16. dubna
2012 v Jaroslavi a 18. dubna ve Vysokém Chvojně. Žadatelé zde byli seznámeni
jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s podrobnými podmínkami jak podat
žádost o dotaci v rámci jednotlivých Fichí.

-

25. dubna 2012 proběhlo společné jednání Dozorčí rady, Pracovní skupiny
zemědělců a podnikatelů a Pracovní skupiny zástupců obcí a žen. V rámci tohoto
jednání bylo provedeno hodnocení monitoringu naplňování cílů SPL MAS Holicko
v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Výstupem tohoto hodnocení byla
Hodnotící zpráva. Výsledek: V průběhu roku 2011 byla provedena střednědobá
evaluace a následná aktualizace SPL, která se prozatím jeví jako dostačující,
z tohoto důvodu Dozorčí rada nenavrhla žádná další opatření zlepšující realizaci
SPL ani doporučení pro aktualizaci SPL.

-

Příprava Zpravodaje MAS Holicko 2/2012 a Výroční zprávy MAS Holicko za rok
2011.

-

Byla provedena účetní závěrka za rok 2011 a následně bylo zadáno vypracování
Zprávy auditora.

-

Ve spolupráci s externí firmou probíhá příprava na změnu vzhledu webových
stránek MAS Holicko.

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

-

-

Administrativní schopnosti MAS je schopna zajistit pouze dosavadní manažerka
MAS.

-

Spektrum žadatelů není rovnoměrně rozděleno mezi jednotlivé fiche, proto nebyla
v první polovině období SPL naplněna fiche č. 4. Venkov - balzám pro města, která
je zaměřena na rozvoj agroturistiky.
Bylo časově náročné skloubit zpracování a schválení nových formulářů Fichí s
vyhlášením výzvy pro 16. kolo PRV, z důvodu žádosti o doplnění těchto nových
formulářů ze strany SZIF.

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

Od 1. března 2012 byla přijata nová manažerka MAS, která zajistí chod MAS i
v případě nepřítomnosti původní manažerky MAS. Dále do fungování společnosti
se zapojí i ostatní členové MAS.

-

MAS realizovala v průběhu dubna 2012 semináře pro žadatele (viz. výše), v
kterých byli žadatelé seznámeni jak s dosavadní činností MAS Holicko,
s podrobnými podmínkami jak podat žádost o dotaci v rámci jednotlivých
Dále MAS od ledna 2012 vydává půlročně Zpravodaj MAS Holicko, který
šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.

-

Manažerka MAS musela velmi rychle doplnit nové formuláře fichí dle požadavků
CP SZIF.

rámci
tak i
Fichí.
bude

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:
-

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: 8
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) cca 40 (u již schválených
projektů i u potencionálních žadatelů)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
Další:
Počet provedených seminářů pro žadatele o dotaci v rámci 4. kola výzvy: 2 (Semináře
proběhly 16. dubna 2012 v Jaroslavi a 18. dubna 2012 ve Vysokém Chvojně.
Potencionální žadatelé zde byli seznámeni jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i
s podrobnými podmínkami jak podat žádost o dotaci v rámci jednotlivých Fichí.)

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Michaela
Kovářová
Bc. Jana
Červinková

DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
20 hod/týdně

DPČ

20 hod/týdně

Náplň práce

Poznámka

Manažer pro
realizaci SPL
Manažer pro
realizaci SPL

Od 1.1.2012 do
31.12.2012
Od 1.3.2012 do
31.12.2012

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

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

V rámci 4. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci: sběr projektů, veřejná
obhajoba, hodnocení Programové a výběrové komise, schválení Správní radou,
registrace projektů na RO SZIF Hradec Králové.

-

V případě nevyčerpání roční alokace v rámci 4. kola výzvy pro příjem žádostí o
dotaci bude vyhlášeno 5. kolo výzvy (registrace na RO SZIF v říjnu 2012)

-

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

-

Schválení hodnotící zprávy, účetní závěrky MAS, zprávy auditora a výroční zprávy
za rok 2011.

-

Vytištění Zpravodaje MAS Holicko 2/2012, který bude šířen mezi potencionální
žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.

-

Změna vzhledu webových stránek www.holicko.cz.

Datum:

5. 5. 2012

Podpis:

