Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: II. etapa 2011
Název MAS: MAS Hrubý Jeseník
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):
Bc. Ivana Metelková, manažer MAS
kontakt: mashj@seznam.cz
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

-

Příprava na Výzvu MAS:
- Výběr Fichí, schválení
- Příprava výzvy, schválení
- Příprava dalších dokumentů nutných pro vyhlášení Výzvy
- Kontaktování potencionálních žadatelů
- Konzultace projektů žadatelů
Další činnost:
- Aktualizace webových stránek
- Hodnocení MAS – dotazník, prezentace, příprava podkladů
- Zpracovávání a podání projektů MAS
- Výbory
- Stěhování a úprava kanceláře

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

problémy nebyly zjištěny

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

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):
Aktualizace Fichí i SPL
- Na základě změny Pravidel a aktualizace SPL byla provedena změna Fichí
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:15
na místě realizace5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)20
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Bc. Ivana
Metelková
Bc. Zuzana
Metelková

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Pracovní smlouva

0,5

Manažer MAS

Pracovní smlouva

0,75

Projektový
manažer

Poznámka

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

Příprava projektů MAS
příprava na podnikatelskou činnost MAS
účast na přípravě dalšího plánovacího období

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Konzultace žadatelů
Výběr a hodnocení projektů
Schválení orgány MAS
Předání projektů na SZIF
Realizace vlastních projektů
Příprava dalších záměrů a plánů pro rok 2012
Volební Valná hromada MAS

Datum:20.9.2011

Bc. Ivana Metelková
Manažer MAS

