Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden - duben 2013
Název MAS:

Prostějov venkov o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Ludmila Švitelová
kontakt: 724 788 131
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
9. výzva
1. Vyhlášena 9. výzva 19. 12. 2012
2. Příjmem projektů na MAS 9. 1. až 16. 1. 2013,
3. Hodnocením výběrovou komisí 13. 2. 2013 spojené s veřejnou prezentací
projektů žadateli před členy výběrové komise
4. Schválení projektů 14. 2. 2013 programovým výborem
5. Registrace projektů z 9. Výzvy na SZIF 7. 3. 2013.
6. Vyhlášena 10. výzva 2. 4. 2013
7. Příjmem projektů na MAS 22. 4. - 25. 4. 2013
Programový výbor schválil na svém jednání 28. 3. 2013 úpravu směrnice č.
Manuál pro výběrovou komisi a současně schválil vyhlášení 10. výzvy

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos

8. 1. 2013 – seminář pro žadatele „9. Výzva Leader Prostějov venkov o.p.s.“
Seminář byl určen pro zájemce z řad žadatelů. Informovala jsem o způsobu vyplnění
projektové žádosti, o postupu podání projektu a jeho následné administraci. Dále o
výběru dodavatelů a dalším průběhu realizace projektů. Prezentace poskytla přehled
vhodných aktivit.
11. 1. 2013 Grygov - jednání KS NS MAS
– informace o budoucím plánovacím období, plán aktivit na rok 2013, příprava VH NS
MAS a voleb do orgánů. Přínosem byly především informace o budoucím plánovacím
období.
17. 1. 2013 účast na semináři POV
– zajištění finančních prostředků pro napsání strategie na nové plánovací období
2014 – 2020.
18. 1. 2013 - IV. reprezentační ples místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s.
Přínosem je prezentace MAS a neformální seznamování obyvatel regionu mezi sebou
a s představiteli MAS.

30. 1. 2013 seminář výběrové komise
Přínosem bylo seznámení nových hodnotitelů s postupem hodnocení a
s preferenčními kritérii. Přiblížení principu bodování projektů na podobných
projektových žádostech usnadní průběh vlastního hodnocení.
8. 3. 2013 – porada MAS a SZIF – informace ke kontrole projektů při podání žádosti
o proplacení – přínosem byly upřesňující údaje především o analytickém účetnictví a
nejčastějších chybách.
28. 3. 2013 – školení pro řidiče – osvěžení platných pravidel silničního provozu
3. 4. 2013 – jednání KS NS MAS OL kraje o podzimní konferenci Venkov2013.
Výstupem bylo zapojení se do soutěže o nejlepší projekt a nejzajímavější aktivitu
MAS.
16. 4. 2013 Účast na semináři BG NNO – Olomouc – nové informace o možnostech
financování neziskových organizací z Česko – Švýcarské spolupráce.
10. 4. 2013 - seminář pro žadatele „10. Výzva Leader Prostějov venkov o.p.s.“
Seminář byl určen pro zájemce z řad žadatelů. Přínosem je seznámení většího počtu
žadatelů s postupem podání žádosti a realizací najednou a následná diskuse nad
tématy, které přednesou žadatelé.
22. 4. 2013 účast na semináři Komunitární programy EU – informace o dalších
možnostech financování činnosti MAS
30. 4. 2013 – Seminář pořádaný ve spolupráci se SZIF pro zemědělce
Byli jsme organizátorem. Přínosem byly informace o vzniku 4 oddělení na SZIF, do
kterého se transformují bývalá AZV. Dále informace o posunu zemědělské politiky
směrem k podpoře živočišné výroby, mimo jiné zvednutím kvót VDJ na ha půdy
nutných k výplatám podpor.
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
1. 2. -31.3.2013 13 kolo fotosoutěže - vítězem se stal pan Prokop. Přínosem jsou
zajímavé fotografie krajiny i akcí z regionu.
15. 4. 2013 certifikace nových výrobků Haná regionální značka.
Podařilo se nám do značky zapojit dalšího certifikovaného výrobce z našeho území.
12. 3. 2013 účast na jednání Svaku obcí Prostějov venkov – veřejné projednání
strategie. Informování starostů o průběhu realizace SPL 9. Výzvy a o reorganizaci
společnosti.
Projekty spolupráce:
10. 1. 2013 Soběsuky – dílna pro seniory – z projektu „Kniha základ života“
15. 1. 2013 Vrbátky – workshop pro knihovníky - z projektu „Kniha základ života“
15. 4. 2013 jednání koordinační skupiny k projektu NEREZ – informování partnerů o
prodloužení termínu žádosti proplacení a o postupu vyúčtování některých aktivit. O

částečné uznatelnosti propagace a projednání využití takto vzniklých rezerv
v projektu.
-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry

5. 3. 2013 – valná hromada společnosti – reorganizace společnosti
Proběhlo schválení reorganizace společnosti, které jak doufám přinese průkazné
zapojení NNO a obcí ve společnosti a již nebude docházet ke ztrátám bodů při
hodnocení společnosti ze strany poskytovatelů dotace PRV.
27. 3. 2013 Monitorovací výbor provedl kontrolu projektů pana Souška v Hrubčicích,
pana Zatloukal ve Vícově a Obce Skalka. Závěr kontroly – projekty byly realizovány
v souladu s projektovou žádostí. Monitorovací výbor projednal a schválil výstupy
plnění finančních ukazatelů a monitorovacích ukazatelů za projekty IV.1.2. a schválil
monitorovací zprávu.
projednávání strategie na budoucí období
14. 2. 2013 - Pracovní jednání členů správní rady, dozorčí rady a programového
výboru ke strategii společnosti 2014-2020 – výstupem byl harmonogram prací, které
musíme provést.
28. 3. 2013 v rámci jednání mikroregionu Plumlovsko
5. 3. 2013 veřejné projednávání ve Skalce
12. 3. 2013 v rámci jednání Svazku obcí Prostějov venkov
-

další (účast na výstavách apod.)
od 9. 4. -30. 4. 2013 jsme připravili internetovou soutěž o nejlepší projekt a
nejzajímavější aktivitu MAS, ve které byla zapojena veřejnost. Nejlépe hodnocené
již zrealizované projekty byly zařazeny do soutěže vyhlášené KS NS MAS
Olomouckého kraje. Projekty byly zařazeny tak, aby se jejich témata
neopakovala.

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

-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
U podnikatelských projektů jsou neustále problémy s prokázáním schválení
provozovny za účelem podnikání, které teprve zahajují. Živnostenské oprávnění
musí předložit až při žádosti o proplacení, ale provozovnu na tuto konkrétní
činnost musí mít schválenu již před podáním žádosti o dotaci. Toto omezuje
počet žadatelů v území.
problémy při realizaci IV.1.1 – potřebovali jsme návod na provedení auditu, který
nám byl přislíben do konce března. Skutečně byl doručen až koncem dubna.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů ke 30.4.2013 bez odvolání
další
Administrace nového hlášení k projektu IV.2.1 podaného 15. 2. 2013 dosud
neproběhla, ani jsme nedostali výzvu na doplnění údajů.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Obě výše uvedené skutečnosti jsou dány pravidly či tiskovými správami SZIF a jejich
vyřešení z pozice MAS neovlivníme.
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):

Fiche jsme neměnili
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
Proběhla velká změna SPL na základě reorganizace společnosti a z důvodu příjmu nové
obec do území MAS. Proběhla změna směrnice č. 4 Manuálu pro výběrovou komisi –
v rámci manuálu jsme lépe vysvětlili, kdy má projekt nárok na získání bodů a došlo ke
změně hodnocení (sčítání bodů) projektů.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
9. Výzva 15 projektů a
10. Výzva 15 projektů viz web mas v sekci Leader
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:
Obec Klenovice na Hané – hlášení č. 4
Obec Skalka – hlášení 2
Řihošek – hlášení o změnách č. 1 k projektu z 8 výzvy (17 kolo PRV)
Josef Hýbl – změnové hlášení na převod majetku na syna - z důvodu náročnosti změny
nakonec nebylo podáno na SZIF a žadatel se rozhodl změnu neprovést.
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:
1. Obec Skalka
2. Soušek
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 2
Obce Seloutky -konzultace realizace projektu se starostou a místostarostkou
Obec Bystročice- Vybavení ZŠ a MŠ Bystročice - Konzultace realizace projektu a výběru
dodavatelů
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
- neevidujeme každou konzultaci, konzultujeme průběžně dle potřeby žadatelů, nebo
z našeho popudu, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Evidence každého telefonu a
e-mailu by byla další zbytečnou administrativní zátěží.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Žadatel Obec Klenovice na Hané – 14. 1. 2013 kontrola se SZIF
Žadatel Obec Skalka – 19. 3. 2013 – kontrola se SZIF
Další:

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ludmila
Švitelová

Pracovní smlouva

Lenka

Pracovní smlouva

Štěpánková
Jiří Hrubý

DPP

zaměstnanec hodiny
Štěpánková

odpracováno
dovolené
lékař

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin*
Plný úvazek 586,5
Dovolená hod 48
Lékař hod 53,5
Plný úvazek 638
Dovolená 32
Lékař a nemoc 18
Do 300 hod. rok
18 celkem

Náplň práce

Poznámka

ředitelka MAS

Dovolená,
nemoc,
OČR **

projektová
manažerka
Aktualizace a
grafická úprava
webových
stránek,
kompletace
zpravodaje

1

2

3

4

170,5

155,5

136

176

638

0

0

32

0

32

13,5

4,5

0

0

18
0

Švitelová

Hrubý

odpracováno

144

100,5

168

174

586,5

dovolené

8

40

0

0

48

lékař

0

3,5

0

2

5,5

OČR, nemoc

32

16

odpracováno

5

5

48
3

5

18

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Realizace projektu spolupráce Nová energie pro regionální značku z projektů spolupráce
PRV. V rámci projektu byli propagováni výrobci a výrobky, které obdržely značku HANÁ
regionální produkt. Z projektu jsou pořízeny knihy rozhovorů s výrobci, značení výrobků,
kartičky v katalogu výrobků, tak aby mohli být účelně propagovány v informačních
centrech na území Hané. Nejdůležitější součástí projektu je organizace jarmarků. 11. 5.
2013 proběhl jarmark ve Skalce, který navazuje na aktivity popsané v projektu jako
následná pravidelná akce.
Paní Švitelová je zástupcem Prostějov venkov o.p.s. v certifikační komisi HANÁ regionální
produkt. Aktivně se podílí na vyhledávání i certifikaci regionálních výrobků.
Realizace projektu spolupráce „Kniha základ života“.

Projekt je řádně realizován v roce 2012
proběhla plánovaná setkání a některé akce se konaly v lednu 2013. Také byly nakoupeny
stroje na ruční výrobu přáníček a naplánována výroba nábytku do knihoven. 30. 4. 2013 jsme
podaly žádost o proplacení.

Realizace projektu „Svědkové minulosti“ byla již v předchozí etapě změnovým hlášením
posunuta na rok 2013.
Paní Švitelová se účastnila 23. 4. 2013 jednání pracovní skupiny Vize připomínkující
návrh metodiky Ministerstva pro místní rozvoj pro tvorbu obsahu „Integrované
strategie území místní akční skupiny pro programové období 2014 – 2020“ pod
vedením Pana Krista. Závěrem byl formulován návrh připomínek, především
upřesnění požadovaných souborů dat v analytické části a zdrojů pro tyto údaje.
Příprava strategie na další období 2014 -2020 financovaná částečně z POV OL Kraje

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Výběr a registrace projektů z 10. Výzvy
Konzultace a kontroly průběhu realizace projektů 18 ks z 8. Výzvy a 11 ks z 9. Výzvy.
Příprava strategie na další období
Příprava projetu IV.2.1 pro 19. kolo PRV.

Datum:

16. 5. 2013

Podpis:

