Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1/2013 – 4/2013
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 2013 bylo vydáno třetí číslo Zpravodaje MAS Holicko 1/2013. Zpravodaj je
šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS. Další
vydání zpravodaje je plánováno na červenec 2013.

-

Dne 6. prosince 2012 byla vyhlášená 5. výzva MAS Holicko k předkládání projektů
(18. kolo příjmu PRV). Příjem žádostí o dotaci v rámci tohoto kola výzvy probíhal
od 10. prosince 2012 do 18. ledna 2013.

-

Zveřejnění informací o 5. výzvě v Holických listech a na úředních deskách všech
obcí, které jsou v územní působnosti MAS.
-

MAS realizovala semináře pro předkladatele projektů v rámci 5. Výzvy: 17.
prosince 2012 ve Chvojenci a 8. ledna v Dolní Rovni. Žadatelé zde byli seznámeni
jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s podrobnými podmínkami jak podat
žádost o dotaci v rámci jednotlivých Fichí.

-

V rámci vyhlášeného 5. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci (opatření IV.1.2.)
dále proběhla administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, šetření na místě,
veřejná obhajoba (27. února 2013), hodnocení projektů Programovou a
výběrovou komisí, schválení projektů Správní radou (6. března 2013), registrace
projektů na RO SZIF Hradec Králové (18. března 2013), doplnění projektů na
základě administrativní kontroly SZIF (26. dubna 2013).

-

6. března 2013 proběhlo jednání Správní rady, na kterém byl schválen termín
vyhlášení 6. Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci včetně výše finanční alokace
pro jednotlivé fiche.

-

Dne 29. března 2013 byla vyhlášená 6. výzva MAS Holicko k předkládání projektů
(19. kolo příjmu PRV). Příjem žádostí o dotaci v rámci tohoto kola výzvy probíhal
od 3. dubna 2013 do 26. dubna 2013.

-

Zveřejnění informací o 6. výzvě v Holických listech a na úředních deskách všech
obcí, které jsou v územní působnosti MAS.
-

MAS realizovala semináře pro předkladatele projektů v rámci 6. Výzvy: 4. dubna
2013 v Holicích. Žadatelé zde byli seznámeni jak s dosavadní činností MAS

Holicko, tak i s podrobnými podmínkami jak podat žádost o dotaci v rámci
jednotlivých Fichí.
-

V rámci vyhlášeného 6. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci (opatření IV.1.2.)
dále proběhla administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.

-

Průběžně je prováděn monitoring a evaluace SPL za rok 2012 – probíhají jednání
Pracovních skupin a dozorčí rady.

-

Byla zpracována účetní závěrka, Zpráva auditora a Výroční zpráva za rok 2012.

-

Manažerky MAS Holicko průběžně pracují na Integrované strategii území MAS
Holicko pro období 2014 – 2020: dotazníková šetření, diskusní skupiny, analytická
část ISÚ, …
-

Probíhá příprava Zpravodaje MAS Holicko 2/2013.

-

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

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

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.

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

MAS realizovala v průběhu listopadu 2012 semináře pro potencionální žadatele
(viz. výše), v rámci kterých byli žadatelé seznámeni jak s dosavadní činností MAS
Holicko, tak i s podmínkami jednotlivých Fichí. Dále MAS od ledna 2012 vydává
půlročně Zpravodaj MAS Holicko, který je šířen mezi potencionální žadatele
pomocí obecních úřadů a členů MAS.

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:
-

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 8
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) cca 30 (u již schválených
projektů i u potencionálních žadatelů)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Další:
Počet provedených seminářů pro žadatele o dotaci v rámci 5. a 6. kola výzvy: 2
(Semináře proběhli 8. ledna 2013 v Dolní Rovni a 4. dubna 2013 v Holicích.
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
Ing. Michaela
Kovářová

DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
20 hod/týdně

DPČ

20 hod/týdně

DPP

300 hod

Darina Götzlová

DPP

300 hod

Otto Götzl

DPP

300 hod

Darina Götzlová

DPP

300 hod

Ing. Jaroslav
Lohniský

DPP

300 hod

Náplň práce

Poznámka

Manažerka
MAS Holicko
Manažerka
MAS Holicko
Provedení
školení
předkladatelů
projektů do 5.
Výzvy
vyhlášené MAS
Holicko
Administrace
žádostí o
dotaci
předložených
v rámci 5. a 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy

Od 1.1.2013 do
31.12.2013
Od 1.1.2013 do
31.12.2013
Od 6.12.2012
do 8.1.2013

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

Zdeněk Meliš

DPP

300 hod

Jaroslava
Píšová

DPP

300 hod

Petr Tupec

DPP

300 hod

Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 5.
výzvy

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

Od 20.2.2013
do 6.3.2013

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

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

V rámci 6. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci: šetření na místě, veřejná
obhajoba, hodnocení Programové a výběrové komise, schválení Správní radou,
registrace projektů na RO SZIF Hradec Králové, doplnění projektů na základě
administrativní kontroly SZIF.

-

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 2012.

-

Vytištění Zpravodaje MAS Holicko 2/2013, který bude šířen mezi potencionální
žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.

-

Účast na LEADER
Budějovicích.

-

Změna vzhledu webových stránek www.holicko.cz.

-

Práce na Integrované strategii území MAS Holicko pro období 2014 – 2020.
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