Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 9/2014 – 12/2014
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):
-

Po celé období probíhala administrace, monitoring projektů a podpora konečných
žadatelů v rámci opatření IV.1.2

-

Od 28. – 30. září 2014 MAS Holicko prezentovala svou činnost na Evropských
dnech v Pardubicích v rámci stánku Krajského sdružení MAS Pardubického kraje.
Akce byla zaměřena na zlepšení informovanosti a možnosti využití našeho členství
v EU pro živnostníky, malé a střední firmy, občanská sdružení a spolky,
profesionální a amatérské zájmové i sportovní oddíly.

-

MAS Holicko se účastnila národní Konference Venkov, která se konala
v Konstantinových Lázních od 16. – 18. října 2014. Cílem konference bylo
identifikování problémů venkova, které vedou k jeho vylidňování a stárnutí jeho
populace.

-

Dne 3. prosince 2014 se konalo zasedání orgánů MAS (Správní rada a
Zakladatelé). Cílem tohoto jednání bylo nastavit takovou organizační strukturu
společnosti, která bude vyhovovat standardům daných MZe – tak aby MAS Holicko
po Novém roce úspěšně prošla standardizací MAS a mohla tak splnit první krok
k získávání finančních prostředků v novém programovém období 2014 – 2020.
Zakladatelé a Správní rada rozhodli o změně zakládací smlouvy a statutu
v následujících bodech: přidání doplňkové činnosti za účelem účinnějšího využití
fin. Prostředků společnosti, vznik nové organizační jednotky s názvem Místní
partnerství, které bude sloužit pro zajištění implementace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje a vznik orgánů Místního partnerství (Programový
výbor, Kontrolní výbor, Výběrová komise).

-

Dne 3. prosince 2014 byli odvoláni všichni členové Správní rady z důvodů změn
v organizační struktuře společnosti a následně byli zvoleni noví členové Správní
rady MAS Holicko v tomto složení: Mgr. Ladislav Effenberk (předseda), Ing. Jiří
Kosel, Ing. Josef Kušička, Vladislava Mašková, Zdeněk Meliš a Ing. Jindřich
Hemer.

-

Dne 3. prosince 2014 byli odvoláni všichni členové Dozorčí rady z důvodů změn
v organizační struktuře společnosti a následně byli zvoleni noví členové Dozorčí
rady MAS Holicko v tomto složení: Iva Vinařová (předsedkyně), Jaroslava Píšová a
Ing. Vladimír Zika.

-

Tvorba Zpravodaje MAS Holicko 1/2015.

-

V prosinci byly pořízeny nové propagační předměty MAS Holicko – bloky, propisky,
papírové tašky, nafukovací balónky, deštníky, zavírací nože a píšťalky.

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, 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.):
-

Změna v seznamu členů Správní rady a Dozorčí rady

-

Změna v seznamu zaměstnanců MAS

ve Fichích:
-

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: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 3

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) cca 20 (u již schválených
projektů i u potencionálních žadatelů)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Další: -

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

Pracovní smlouva/

Náplň práce

Poznámka

DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Ing. Vendula
Maříková

DPČ

80hod/měsíčně

Manažerka MAS
Holicko

1.1.2014 31.12.2014

Miloslava
Cachová

DPČ

20 hod/týdně

Provedení
monitoringu
a
evaluace
SPL
MAS
Holicko,
o.p.s
za
rok
2013

13.3.2014 30.4.2014

David Bezdíček

DPP

300 hod

Propagace MAS
Holicko na
kulturních
akcích konaných
na území MAS
Holicko

1.6.2014 31.12.2014

Veronika
Janiková

DPP

300 hod

Propagace MAS
Holicko na
kulturních
akcích konaných
na území MAS
Holicko

1.6.2014 31.12.2014

Bc. Patrik Vaščík

DPP

300 hod

Servis IT a
správa
počítačové sítě v
rámci PRV,
opatření IV.1.1

1.7.2014 31.12.2014

Kateřina
Dušková, DiS.

DPČ

80hod/měsíčně

Manažerka MAS
Holicko

1.10.2014 –
31.12.2014

Ing. Michaela
Kovářová

DPP

60hod/měsíčně

Vložení dat o
dotacích z PRV
opatření IV.1.2
a o území MAS
Holicko
do
Geoportálu MAS

1.11.2014 –
31.12.2014

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

Účast na projektu spolupráce v rámci PRV, opatření IV.2.1 s názvem
„Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“. Jedná se o projekt
spolupráce MAS Holicko s dalšími 5 MAS z Pardubického kraje – MAS Litomyšlsko,
MAS Svitava, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, MAS Bohdanečsko a MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Předmětem projektu je vypracování
doporučující metodiky pro evaluaci a monitoring strategií MAS.
Účast na semináři pořádaném Ministerstvem zemědělství, který se konal dne 4.
listopadu 2014 v Praze.

-

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 pod názvem „KRAJ PERNŠTEJNŮ
regionální produkt“ v rámci funkčního systému regionálního značení Asociace
regionálního značení www.regionalni-znacky.cz.
Druhá certifikační komise proběhla 20. listopadu 2014 v Rábech.
Účast na propagaci projektu – noviny Doma v Kraji Pernštejnů, katalog
certifikovaných produktů, tiskové zprávy, účast na akcích v území.

-

Manažerky MAS Holicko průběžně pracují na Integrované strategii území MAS
Holicko pro období 2014 – 2020: dotazníková šetření, diskusní skupiny,
analytická část ISÚ, strategická část ISÚ …
Zveřejnění pracovní verze strategie na webu MAS Holicko – 14. října 2014.
29. října 2014 veřejné projednání pracovní verze strategie v Holicích.
Zveřejnění druhé pracovní verze a vypořádání připomínek na webu MAS Holicko –
24. listopadu 2014.
Účast na semináři pořádaném NS MAS s názvem „Vhodné fungování a zapojení
nástrojů územních politik“, který se konal dne 25. listopadu 2014 ve Svitavách.

-

Příprava na standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020: Změna
stanov a zakládací listiny.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

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

-

Vytištění Zpravodaje MAS Holicko 1/2015, který bude šířen mezi potencionální
žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.

-

Provedení monitoringu a evaluace SPL za rok 2014.

-

Provedení účetní závěrky, vypracování Zprávy auditora a vypracování Výroční
zprávy za rok 2014.

-

Změna údajů o MAS v rejstříku obecně prospěšných společností (změna členů
Správní rady a Dozorčí rady, přidání doplňkové činnosti MAS).

-

Podání Žádosti o standardizaci na MZe.

-

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

-

Účast na projektu spolupráce v rámci PRV, opatření IV.2.1 s názvem „Společné
využití praxe v oblasti evaluace strategií“.

-

Účast na projektu Zavedení jednotného regionálního značení výrobků na území
MAS Region Kunětické hory, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko pod názvem „KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt“.

Datum:

16. 1. 2015

Podpis:

