Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. etapa 2013
Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): PhDr. Jindřiška Kracíková, Ph.D.
(projektová konzultantka), Mgr. Kamila Kabelková (manažerka MAS)
kontakt: otevrenezahrady@seznam.cz, tel.: 602 420 396
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
i. Příjem projektů 5. výzvy - 18. kola (vyhlášena byla 21. 12. 2012):
14. 1. 2013 – 31. 1. 2013
ii. Jednání výběrové komise: 12. 2. 2013, 19. 2. 2013, 20. 2. 2013,
28. 2. 2013
iii. Předání projektů výběrové komisi po administrativní kontrole MAS:
13. 2. 2013
iv. Obhajoby projektů: 19. 2. 2013, 20. 2. 2013, 28. 2. 2013
v. Schválení výsledků výzvy členskou schůzí: 5. 3. 2013
vi. Registrace 27 vybraných projektů na RO SZIF HK: 8. 3. 2013
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
i. 20. 2. 2012 - Sustainabe toolkit, nástroj pro komunitní workshopy,
seminář, Praha: Seminář se věnoval komunitnímu plánování podle
britského modelu. Na příkladu fiktivní vesnice si měli účastníci
pomocí praktického workshopu uvědomit, jaké požadavky vznášejí,
jaký mají význam a co je opravdu pro obec důležité a jakým
směrem by se měl ubírat její rozvoj.
ii. 20. – 21. 2. 2013 – Manažer rozvoje venkova/ MAS, seminář,
Kostelec nad Orlicí: dověděli jsme se nové cíle rozvoje venkova,
nové poznatky k projektovému řízení v podmínkách MAS
iii. 20. – 21. 3. 2013 – Kurs pro manažery, Bílé Poličany: dověděli jsme
se o úkolech a příležitostech MAS v novém období, o nových
informacích k přípravě ISRÚ, o příkladech poradenské činnosti MAS
a o práci s místními subjekty. Nejpodnětnější byly připomínky ke
střednědobému hodnocení SPL.
iv. 8. – 9. 4. 2013 – Venkovská tržnice, Vrbice: Seminář Venkovská
tržnice poskytl ucelený přehled o možnostech využití internetu pro
rozvoj venkova. Posluchači se dozvěděli zajímavé informace nejen o
samotném systému Venkovská tržnice, ale také o dalších způsobech
využití informačních technologií na venkově (vzdělávání, cestovní
ruch, odbyt místní produkce). Přínosné bylo také začlenění
workshopu a exkurze po dokončených projektech MAS NAD ORLICÍ.

-

-

-

v. 15. 4. 2013 – Komunitní plánování, workshop, Hradec Králové:
Přínosem workshopu bylo seznámení a praktické vyzkoušení
procesu komunitního plánování, které je využitelné při tvorbě nové
strategie.
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
i. Seminář pro žadatele do 5. výzvy – 18. kola: 8. 1. 2013
ii. Seminář pro příjemce dotace z 5. výzvy – 18. kola: 4. 4. 2013,
Střevač
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
i. Pracovní setkání k projektu Greenway Mrlina, Nymburk: 18. 3. 2013
ii. Pracovní schůzka k projektu Greenway Mrlina, Jičín: 9. 4. 2013
iii. PS Program a vize, Olomouc: 23.04.2013
další (účast na výstavách apod.)
i. Prezentace projektu spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“ na
MZe: 9. 1. 2013
ii. Jednání předsednictva Mariánské zahrady: 17. 1. 2013
iii. Jednání KS NS MAS KHK: 22. 2. 2013, Kosice
iv. Jednání partnerů projektu spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“:
26. 2. 2013
v. Valná hromada NS MAS ČR: 14. 3. 2013, Žlutice
vi. Jednání předsednictva Mariánské zahrady: 21. 3. 2013, Bukvice
vii. Jednání s Radou oblasti Hospodářské komory Královéhradeckého
kraje jednatelství Jičín: 26. 3. 2013, Jičín
viii. Valná hromada Sdružení Český ráj: 4. 4. 2013, Malá Skála
ix. Jednání KS NS MAS KHK: 12. 4. 2013, Vyskeř
x. Jednání programového výboru MAS: 17. 4. 2013, Veliš

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy při realizaci IV.1.1
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
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):
-

Ne, MAS neprovedla žádnou změnu.

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
ve Fichích:
-

Do MAS vstoupili noví členové: Město Jičín, Město Libáň
Ne, nedošlo ke změnám.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 34
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 11 (Bystřice, Slavhostice, Vitiněves, Střevač, Veliš, Libáň, Jičín,
Podhradí, Dolany, Kopidlno, Keteň)
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – Nepočitatelně.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 5 (Běchary, CČE, Farnost – Jičín, M. Rambousek,
Podhradí)
Další:



Kontrola projektů v období udržitelnosti: 4 (Bukvice: 1. a 3. výzva,
Zelenecká Lhota, Rokytňany)

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Úvazek/počet
odpracovaných hodin

Náplň práce

Poznámka

Kamila
Kabelková

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
pracovní
smlouva

min. 40 hod./měsíc

manažerka, členka
programového výboru

obvykle úvazek
0,75 (tj. 120 h
/měsíc)

Jindřiška
Kracíková
Tereza Černá

pracovní
smlouva
DPP

min. 55 hod./měsíc

Štěpánka
Kolcová
Miroslav
Rejduga
David Jung

DPP

max.300hod./rok

od 11.2.2013
do 30.4.2013
od 4.3.2013

DPP

max.300hod./rok

projektová
konzultantka
administrativní
pracovnice
administrativní
pracovnice
projektový konzultant

DPP

max.100hod./rok

Miloslava
Kubíčková
Jaroslava
Rychnová
Jan Jiterský

DPP

max.100hod./rok

DPP

max.100hod./rok

DPP

max.300hod./rok

Naďa Bíšková

DPP

max.150hod./rok

Josef Havránek

DPP

max.150hod./rok

Jiří Drška

DPP

max.150hod./rok

Vojtěch
Drahoňovský

DPP

max.150hod./rok

Iva Labaštová

DPP

max.150hod./rok

Marketa
Obitková
Václav
Šimůnek
Radomír
Vališka
Václav Šteffl

DPP

max.150hod./rok

DPP

max.150hod./rok

člen monitorovacího
výboru
členka monitorovacího
výboru
členka monitorovacího
výboru
předseda MAS, řízení
SPL, předseda
programového výboru
členka programového
výboru
člen programového
výboru
předseda výběrové
komise
člen výběrové komise,
člen programového
výboru
členka výběrové
komise
členka výběrové
komise
člen výběrové komise

DPP

max.150hod./rok

člen výběrové komise

DPP

max.150hod./rok

člen výběrové komise

max.300hod./rok

od 17.4.2013

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Příprava na realizaci projektu spolupráce Kumštýři na horách i v kraji
Sběr analytických podkladů pro tvorbu Strategie na období 2014 – 2020
Provádění účetního auditu
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Tvorba strategie na období 2014 – 2020
Restrukturalizace MAS
Příprava na změnu právní formy MAS
Realizace projektu spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“
Příprava dalšího projektu spolupráce pro 19. kolo PRV
Vyúčtování dokončených projektů ze 4. výzvy

Datum: 10. 5. 2013

Podpis:

