Místní akční skupina

Hrubý Jeseník
Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Hrubý Jeseník
Zpráva za období:
Název MAS:
Zpracovatel zprávy:
Kontakt:

III. etapa 2014
MAS Hrubý Jeseník
Bc. Ivana Metelková, manažer MAS
739202539, mashj@seznam.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:
--- Další činnost:
- Aktualizace webových stránek, facebooku;
- Administrace realizovaných projektů;
- Výbory MAS;
- Rozvojové aktivity;
- Jednání KS MAS;
- Příprava strategie 2014 - 2020
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře
apod.) a jejich přínos:
- Účast pracovníků na Konferenci venkov 2014, předávání a získávání zkušeností s činností
MAS.
- Vzdělávání zaměstnanců v oblasti efektivního strategického plánování a řízení, měsíční
kurz.
- Účast zaměstnanců na semináři pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR, předávání a
získávání zkušeností s činností MAS.
- Účast zaměstnanců na semináři Agentury pro sociální začleňování, předávání a získávání
zkušeností s činností MAS.
- Účast manažera na semináři ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – VÝZVY A
PŘÍLEŽITOSTI, vzdělávání zaměstnanců.
- Účast zaměstnanců na jednání MAS Rýmařov - předávání a získávání zkušeností s činností
MAS.
- Účast manažera na semináři SZIF k metodice pro standardizaci Místních akčních skupin.
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS;
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
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- zasedání ŘS ISRÚ –příprava nové strategie MAS;
- jednání PS strategie
- další (účast na výstavách apod.)
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – nebyly zjištěny;
- problémy při realizaci IV.1.1 – nebyly zjištěny;
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů – nebyly zjištěny;
- další – 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):
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): ne
ve Fichích: ne
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace:
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):
Počet účastí na kontrolách SZIF:
Další:

0
4
4
3
10
2

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení
Ivana Metelková
Zdeněk
Macrineanu

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ
Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných hodin
úvazek 1

SPL

úvazek 1

SPL

Pracovní smlouva

Náplň práce

Poznámka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
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Datum:

Tvorba SCLLD
Monitoring a kontrola realizovaných projektů
Jednání se SZIF, kontroly, audit
Evaluace
Jednání s ostatními MAS, KS MAS, společné aktivity s partnery v území

4. 3. 2014

Podpis: Bc. Ivana Metelková
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