Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2012
Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Luboš Řehák, předseda MAS
kontakt: +420 602 114 007, lubos.rehak@val.cz
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 Ve
sledovaném období proběhla administrace výzvy č. 9/2012. Sběr do této výzvy
probíhal ve dnech 17.-18. září 2012 a předloţeno bylo celkem 28 ţádostí o
dotaci (5 ţádostí do fiche č. 4 Infrastruktura, 21 ţádostí do fiche č. 5 Občanská
vybavenost a 2 ţádosti do fiche č. 7 Kulturní dědictví).K podpoře bylo
doporučeno celkem 18 projektů (5 z fiche č. 4, 11 z fiche č. 5 a 2 z fiche č. 7).
U dvou projektů bylo přistoupeno na sníţení částky poţadované dotace (Město
Opočno ve fichi č. 5 a Obec Kounov ve fichi č. 7).Projekty byly zaregistrovány
dne 22.10. 2012 na RO SZIF v Hradci Králové.
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
Ve dnech 1.-3. října 2012 se zástupci MAS zúčastnili konference VENKOV 2012
(Venkov na hranici) v Nových Hradech v jiţních Čechách. Dne 27. listopadu
2012 místní akční skupina uspořádala ve Spolkovém klubu ve Valu informační
seminář pro ţadatele, kteří byli podpořeni ve výzvách č. 8 a 9/2012. Tento
seminář byl zaměřen na podmínky, které je nutné dodrţet při realizaci
podpořených projektových záměrů a při proplacení. Dne 6. prosince 2012 se
zástupci MAS zúčastnili jednání regionálního kongresu Euroregionu Glacensis.
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Ve sledovaném období proběhl druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu
F.L. Věka, který se tentokrát kromě Dobrušky odehrál i v Opočně a Novém
Městě nad Metují. Na programu bylo celkem 9 koncertů, které proběhly
v období od 30. září do 25. listopadu 2012. Koncerty byly hojně navštěvované
a festival nejen díky tomu získává své stálé místo mezi kulturními akcemi.
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Zasedala certifikační komise zabývající se značením regionálních výrobků značkou
,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ a neformální skupina zemědělců, která
se sešla na setkáních organizovaných zemědělskými subjekty.
další (účast na výstavách apod.)
MAS propagovala značení domácích výrobků značkou ,,ORLICKÉ HORY – originální
produkt“.

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Při administraci a kontrolách projektů ţádné závaţné problémy nenastaly. Vţdy
šlo pouze o menší nesrovnalosti, které se podařilo narovnat. Během kontroly u
projektu obce Pohoří došlo ke zjištění, ţe bylo ţádáno na výměnu oken i u

-

-

-

obecního bytu, coţ není způsobilým výdajem. To bylo vyřešeno formou
podaného Hlášení o změnách.
problémy při realizaci IV.1.1
Během sledovaného období ţádné váţné problémy při realizaci opatření IV.1.1
nenastaly.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání ţadatelů
Při závěrečném schvalování projektů Programovým výborem z výzvy č. 9/2012
bylo vyvoláno hlasování o nedoporučení projektu ţadatele SDH Dobruška-Doly,
neboť 2 z členů znají činnost tohoto sdruţení a podpora jejich projektu se jim
nezdála přínosná. Nakonec projekt byl doporučen k podpoře (3 členové PV byli
pro podporu, 2 byli proti podpoře).
Po zveřejnění výsledků výběru projektů z výzvy č. 9/2012 na internetových
stránkách www.pohodavenkova.cz dne 18.10. 2012 kontaktoval zástupce
neúspěšného ţadatele SDH Chábory manaţera MAS s dotazem, jak je moţné,
ţe jejich projekt nebyl doporučen k podpoře. Manaţer ho z důvodu pracovní
cesty odkázal na email, který byl následující den (19.10. 2012) zaslán všem
ţadatelům, ve kterém bylo uvedeno, ţe kaţdý z ţadatelů má moţnost si
v kanceláři vyzvednout bodové hodnocení projektu. MAS očekávala, ţe se
zástupce ihned dostaví pro hodnocení podané ţádosti, ovšem to se tak nestalo.
Dne 22.11. 2012 telefonicky kontaktoval zástupce SDH Chábory manaţera MAS
s ţádostí o zaslání bodového hodnocení projektu SDH Chábory, které mu
manaţer po domluvě s ním zaslal emailem. Dne 19.12. 2012 zástupce opět
volal manaţerovi MAS a ptal se ho na moţnost odvolání. Manaţer mu sdělil, ţe
ţadatel měl moţnost odvolat se do 7 pracovních dní (informování o konečném
výběru projektů proběhlo prostřednictvím vyvěšení na internetových stránkách
dne 18.10. 2012 a prostřednictvím emailu dne 19.10. 2012) a ţe neví, zda je
moţné se ještě odvolat. Druhý den, tzn. 20.12. 2012 volal opět zástupce SDH
Chábory s tím, ţe MASce na CP SZIF v Praze udělal nepěknou reklamu a ţe
nejspíše podá odvolání. Manaţer mu řekl, ať ho nejprve podá na MAS a
v případě, ţe nedojdou ke shodnému názoru, ať poté jedná dle svého a podá ho
na CP SZIF. Do konce prosince odvolání na MAS podáno nebylo.
další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Zintenzivnit a zefektivnit kontroly na realizovaných a podpořených projektech.
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí,
změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je jiţ v hlášení):
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
Ve sledovaném období byla provedena změna ve strategickém plánu prostřednictvím
podaného Hlášení o změnách. Změny se týkaly provedených úprav ve finančním plánu,
činnosti a sloţení Monitorovací komise a s tím souvisejících věcí. Členská základna
doznala drobných změn na Valné hromadě dne 13.12. 2012.
ve Fichích:
Ve sledovaném období nebyly provedeny ţádné změny ve Fichích.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Ţádostí o dotaci: 28
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Ţádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:8
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 17

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,5/
plný/
0,5/

Náplň práce

DPP

32

Libuše
Brandejsová
Jan Rozínek
Petr Zahradník
Jaroslav Bašek

DPP

36 h.

předsedkyně
VK, členka MK
členka VK

DPP
DPP
DPP

36 h.
11 h.
38 h.

Miroslava
Celerová
Josef Franc

DPP

24 h.

DPP

44 h.

Jindřich Kalous

DPP

20 h.

Šárka
Strnadová

DPP

24 h.

Luboš Řehák
Tomáš Vidlák
Renata
Holečková
Eva Smaţíková

Poznámka

manaţer SPL
manaţer SPL
účetní

člen VK
člen VK
interní
hodnotitel,
člen MK
externí
hodnotitelka
externí
hodnotitel
externí
hodnotitel
externí
hodnotitelka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Místní akční skupina společně s partnerskou MAS Ţeleznohorský region a dalšími 7
zahraničními MASkami (5 z Lotyšska a 2 z Litvy) podala ţádost o dotaci na projekt
mezinárodní spolupráce s názvem ABC pro místní výrobce, jehoţ hlavním cílem je
spolupráce všech partnerů ohledně značení regionálních výrobků. Smyslem projektu je
zavedení systému certifikace v zahraničí, k čemuţ budou vyuţity poznatky ze systému,
který úspěšně funguje v České republice. Důleţitou akcí byl i druhý ročník Mezinárodního
hudebního festivalu F.L. Věka, který proběhl na třech místech a jiţ nyní probíhají přípravy
na další ročník.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Co nejdříve vyhlásit poslední výzvu pro předkládání ţádostí o dotaci v rámci opatření
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
(výzva č. 10/2013), která bude registrována na RO SZIF v Hradci Králové během června
roku 2013. Dále úspěšná realizace projektů v rámci IV.1.2 včetně podání Ţádostí o
proplacení, kontrola realizace projektů, příprava 3. ročníku mezinárodního hudebního
festivalu F.L. Věka, příprava divadelního POHODA festi-Valu a další.

Datum:29.1. 2013

Podpis:

