
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: leden – duben 2013 

Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Ivana Vanická, manažerka 

kontakt: e-mail: vanicka@mas.orlicko.cz, tel. 731 506 016 

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: 
 

V únoru MAS zveřejnila na svých webových stránkách plán VII. výzvy včetně 

základních informací k jednotlivým vyhlašovaným dotačním titulům. V rámci VII. 

výzvy byly vyhlášeny Fiche č. 1, č. 4, č. 5 a č. 8. 

 

Současně v únoru proběhla aktualizace Fiche č. 4. č. 5 a č. 8 v souladu s jednáním 

rady ze dne 29. 1. 2013, kdy byla především upravena preferenční kritéria a ve 

Fichi č. 5 specifikovány nezpůsobilé výdaje.    

 

V březnu zahájila MAS ORLICKO propagaci VII. výzvy a konzultace žádostí pro 

příjem projektů s předpokládaným příjmem žádostí koncem měsíce dubna. 

 

Dne 28. 3. 2013 vyhlásila MAS svou VII. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci. 

Výzva byla zveřejněna v místních zpravodajích a na webových stránkách: MAS 

ORLICKO, obcí a AgroVenkova.      

 

V období březen až duben probíhaly průběžné konzultace k VII. výzvě. 

 

V kanceláři MAS probíhal v týdnu od 22. 4. do 26. 4. 2013 příjem žádostí a od 29. 

4. začala kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola projektů.  

 

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos: 
 

18. 1. 2013 školení BOZP a školení řidičů (zajištění vzdělávání zaměstnanců MAS) 

14. 3. 2013 účast předsedy MAS na valné hromadě NS MAS ČR ve Žluticích 

20. 3. 2013 účast manažerky MAS na semináři Manažer venkova v Bílých 

Poličanech 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
 

Vydání a distribuce 5. zpravodaje MAS ORLICKO. 

Vydávání článků v místním tisku. 

Vydání článku ve Zpravodaji AgroVenkova. 

Zveřejnění tiskových zpráv na webových stránkách MAS. 

mailto:vanicka@mas.orlicko.cz


 

- 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 – nevyskytly se 

- problémy při realizaci IV.1.1 – nevyskytly se 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů – nevyskytly se 

- další 

 

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.): 

ve Fichích: před vyhlášením VII. výzvy byly aktualizovány následující Fiche: 

 č. 4 Podpora spolkové činnosti 

 č. 5 Moderní zemědělské podnikání 

 č. 8 Cestovní ruch – šance pro Orlicko II. 

 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 50 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:17 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 6 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  

25 k Žádostem o proplacení a k Hlášením o změnách,  

63 prvotních konzultací k VII. výzvě, kdy následovaly další pokračující konzultace 

k jednotlivým projektům 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0  

Další: 0 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Ivana Vanická Pracovní smlouva 0,5 úvazku Manažerka  

Blanka Kulhavá Pracovní smlouva Plný úvazek Administrace SPL  

Ing. Lukáš Bednář Pracovní smlouva Plný úvazek Administrace SPL  

     

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

 

Schválení projektu spolupráce Jedeme všichni 

Příprava podání projektu spolupráce Geoparky – Jeseník jako K-MAS 

Příprava strategie pro období 2014 – 2020 

Jednání k rozšíření území o Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

V rámci SPL: 

Administrace žádostí v rámci VII. výzvy 

Školení pro hodnotitele a výběrovou komisi a následné hodnocení projektů 

Jednání orgánů (zasedání výběrové komise a rady) 

Registrace žádostí v 19. kole příjmu žádostí na SZIF 

Školení pro podpořené žadatele VII. výzvy 

Kontroly projektů v udržitelnosti 

Účast a pomoc při zajištění akce Den dětí s dobrovolníky 

 

Mimo SPL: 

Realizace projektu spolupráce Jedeme všichni 

Registrace projektu spolupráce Geoparky - Jeseník 

Propagace, rozvoj a rozšíření projektu Portál pro neziskové organizace 

 

 

 

Datum:29. 5. 2013         Podpis: 


