Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 2. etapa 2013
Název MAS: Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Eva Trýznová, manažer MAS
kontakt: tryznova@mas-krkonose.cz, tel: 608 050 063
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise - VK, veřejná
obhajoba, schválení projektů programovým výborem - PV apod.), registrace
projektů na RO SZIF:
3.5., 7.5.2013 – příjem žádostí 7. Výzvy na MAS
27.5.2013 – Programový výbor MAS - schválení kritérií přijatelnosti projektů 7.
Výzvy
5.6.2013 – schůzka členů výběrové komise ( volba předsedy VK, předání projektů
členům VK, předání informací k jednotlivým projektům a rozdělení projektů mezi
hodnotitele (členy VK)
12.6.2013 - Obhajoba projektů před výběrovou komisí (veřejné slyšení
žadatelů); zasedání výběrové komise – bodování projektů
17.6.2013 – Programový výbor MAS - Doporučení projektů 7. Výzvy
k financování Programovým výborem
27.6.2013 - Registrace projektů 7. Výzvy na RO SZIF

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod. a jejich přínos):
9.5.2013 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Sovětice (Hradecký venkov o.p.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
14.6.2013 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Kostelecké Horky (NAD ORLICÍ, o.p.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
16.8.2013 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Val (Místní akční skupina POHODA venkova)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).

Účast na kurzu "Manažer rozvoje venkova/MAS"
Kurz určený pro manažery MAS a přípravu na plánovací období 2014 – 2020,
osvojení schopností a problematiky MAS.
22.-23.5.2013- Česká Skalice

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry

-

další (účast na výstavách apod.)

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2:
Většina žadatelů s MAS velmi dobře spolupracuje.
problémy při realizaci IV.1.1:
Limity v rámci KZV 005 – max. 90% celkových výdajů.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů:

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
3. Změny
- v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
- ve Fichích
4. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 13 (7. Výzva)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 13
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 30
na místě realizace: 6
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 34
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 (kontrola SZIF v místě realizace po podání žádosti o
proplacení)
Další:
- Poznámka: Počet návštěv a konzultací k projektům je orientační odhad. MAS si
přesnou statistiku např. telefonátů žadatelů nevede.
5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Eva Trýznová
Bc. Erika
Kováčiková
Jana Šírová
Michal Donát

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

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
úvazek O, 75 /
30 hodin týdně
úvazek O, 75 /
30 hodin týdně
150 hod./rok
2x 40 hod.

Náplň práce
manažer
projektový
manažer
účetní
administrace

Poznámka

projektů 6. a
7. Výzvy MAS:
administrativní
kontrola,
kontrola
přijatelnosti,
kontrola
povinných a
nepovinných
příloh
6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
- regionální koordinátor značení místních výrobků v Krkonoších.
- Eva Trýznová se účastní kurzu Vzdělávání manažerů neziskových organizací v
Královéhradeckém kraji v rozsahu 210 výukových hodin, kurz probíhá ve Vile Čerych
v České Skalici od září 2012 do května 2013.
17.-18.5.2013 - Marketing, fundraising a praktická komunikace s dárci
31.5.-.2.6.2013 – Obhajoba závěrečných prací
27.5.2013 SZIF HK – Podání Žádosti o proplacení - 1. etapa 2013

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
- Vyúčtování zrealizovaných projektů 4.-6. Výzvy, podpis Dohod projektů 7. Výzvy
- Zahájení tvorby strategie

Datum:

23.9.2013

Podpis:

Trýznová Eva

