Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 5/2013 – 8/2013
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 rámci vyhlášeného 6. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci (opatření IV.1.2.)
proběhla administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, šetření na místě, veřejná
obhajoba (29. května 2013), hodnocení projektů Programovou a výběrovou
komisí, schválení projektů Správní radou (29. května 2013), registrace projektů
na RO SZIF Hradec Králové (26. června 2013), doplnění projektů na základě
administrativní kontroly SZIF (8. srpna 2013).

-

-

Dne 3. června 2013 schválila Správní rada MAS Holicko žádost obce Radhošť o
zařazení do územní působnosti MAS Holicko, o.p.s. Tímto krokem bude MAS
Holicko působit na území již 15 obcí - celková rozloha 216,01 km2 (o 4,8 km2
více), žije zde celkem 17.184 obyvatel (o 170 obyvatel více). Rozhodnutí obou
partnerů o navázání spolupráce prostřednictvím zapojení do členství v MAS
Holicko a rozšíření územní působnosti vycházelo z dosavadních zkušeností s
realizací metody LEADER a ze zájmu začít se již nyní připravovat na nové dotační
období 2014 – 2020, které by mělo mimo jiné přinést mnohem širší uplatnění
metody LEADER v rámci jednotlivých dotačních programů.

-

Na základě rozšíření územní působnosti MAS bylo aktualizováno znění SPL.

-

Průběžně byl prováděn monitoring a evaluace SPL za rok 2012 – probíhaly jednání
Pracovních skupin a dozorčí rady.
-

Správní rada MAS schválila Hodnotící zprávu naplňování cílů SPL MAS Holicko,
o.p.s. za rok 2012 zpracovanou Dozorčí radou, Pracovní skupinou zemědělců a
podnikatelů a Pracovní skupinou zástupců obcí a žen. Výsledek: V průběhu roku
2011 byla provedena střednědobá evaluace a následná aktualizace SPL, která se
prozatím jeví jako dostačující. V roce 2012 se jevil průběh všech činností a
administrace MAS také jako dostačující. Ve většině případů jsou monitorovací
indikátory plněny z více jak 50%, což odpovídá více jak polovině monitorovacího
období. Z těchto důvodů Dozorčí rada nenavrhla žádná další opatření zlepšující
realizaci SPL ani doporučení pro aktualizaci SPL.

-

Správní rada MAS také schválila účetní závěrku MAS, zprávu auditora a výroční
zprávu MAS Holicko, o.p.s. za rok 2012. Výroční zpráva byla zveřejněna na

webových stránkách ww.holicko.cz. Byl také schválen návrh rozpočtu MAS Holicko
na rok 2013.
-

Byli odvoláni členové Programové a výběrové komise (Ing. Darina Götzlová, Ing.
David Novák a Mgr. Ladislav Effenberk) z důvodu ukončení jejich mandátu. Na
jednání Správní rady dne 3. června 2013 byli zvoleni noví členové: Ing. Darina
Götzlová, Ing. Jindřich Hemer a Mgr. Ladislav Effenberk.

-

Ve dnech 20. - 21. června 2013 se MAS Holicko účastnila LEADERFESTu ve
Velkém Meziříčí. MAS Holicko byla prezentována bannerem ve společném
velkoplošném stanu všech MAS ČR a manažerky se zúčastnily po oba dva dny
odborných seminářů.

-

V červenci 2013 byl vydán Zpravodaj MAS Holicko 2/2013. Zpravodaj je šířen
mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS. Další vydání
zpravodaje je plánováno na leden 2014.
Manažerky MAS Holicko průběžně pracují na Integrované strategii území MAS
Holicko pro období 2014 – 2020: dotazníková šetření, diskusní skupiny, analytická
část ISÚ, …

-

-

Od 29. srpna do 3. září 2013 MAS Holicko

-

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

prezentovala svou činnost na Zemi
živitelce v Českých Budějovicích v rámci stánku Krajského sdružení MAS Pardubického
kraje.

-

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 nebylo 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 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 vydává půlročně Zpravodaj MAS Holicko, který je
šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS. Díky tomu
byly v rámci 6. Výzvy MAS Holicko podpořeny 2 projekty z Fiche 4 Venkov –
balzám pro města. Čímž dojde k naplnění monitorovacích indikátorů do 30. června
2015.

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.):
-

Rozšíření území MAS Holicko o území obce Radhošť

-

Změna 1 člena Programové a výběrové komise MAS z důvodu ukončení mandátu
původního člena. Další 2 odvolaní členové byli znovuzvoleni díky jejich dosavadní
příkladné činnosti.

ve Fichích:
-

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 20
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: -

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Michaela
Kovářová
Bc. Jana
Červinková
Ing. Petra
Skácelová
Ing. Vendula
Maříková
Darina Götzlová

DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
20 hod/týdně

DPČ

20 hod/týdně

DPČ

56 hod/měsíc

DPČ

36 hod/měsíc

DPP

300 hod

Náplň práce

Poznámka

Manažerka
MAS Holicko
Manažerka
MAS Holicko
Manažerka
MAS Holicko
Manažerka
MAS Holicko
Administrace
žádostí o
dotaci
předložených
v rámci 6.
výzvy

Od 1.1.2013
31.12.2013
Od 1.1.2013
31.7.2013
Od 1.8.2013
31.12.2013
Od 1.8.2013
31.12.2013
Od 3.4.2013
6.5.2013

do
do
do
do
do

Mgr. Ladislav
Effenberk

DPP

300 hod

Otto Götzl

DPP

300 hod

Darina Götzlová

DPP

300 hod

Ing. Jaroslav
Lohniský

DPP

300 hod

Zdeněk Meliš

DPP

300 hod

Jaroslava
Píšová

DPP

300 hod

Petr Tupec

DPP

300 hod

Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy
Hodnocení
projektů
předložených
v rámci 6.
výzvy

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

Od 22.5.2013
do 29.5.2013

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

Účast na projektu spolupráce 3 MAS Pardubického okresu s názvem „Zavedení
jednotného regionálního značení výrobků na území MAS Region Kunětické hory,
MAS Holicko a MAS Bohdanečsko“. Cílem projektu je zavedení jednotného značení
regionálních výrobků na území těchto 3 MAS v rámci funkčního systému
regionálního značení Asociace regionálního značení www.regionalni-znacky.cz.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

Jmenování nových členů Správní rady a Dozorčí rady z důvodu ukončení jejich
mandátu.

-

Administrace, monitoring projektů a podpora konečných žadatelů v rámci opatření
IV.1.2

-

Tvorba Zpravodaje MAS Holicko 1/2014.

-

Změna vzhledu webových stránek www.holicko.cz.

-

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

Datum:

2. 9. 2013

Podpis:

