Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. etapa 2012
Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Mgr. Kamila Kabelková (manažerka),
PhDr. Jindřiška Kracíková, Ph.D. (projektová konzultantka)
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):
1.

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF:
i. 5. 12. 2011 – vyhlášení 4. výzvy
ii. 19. 12. 2011 do 31. 1. 2012 - příjem projektů v rámci 4. výzvy
iii. leden – březen 2012 - příprava a vypracování Žádosti o dotaci k projektu
spolupráce „Venkov v záři reflektorů“
iv. 18. 1. 2012 – jednání výběrové komisi k harmonogramu hodnocení
projektů 4. výzvy
v. 9. 2. 2012 – předání projektů k hodnocení výběrové komisi
vi. 16. 2. 2012 - jednání výběrové komise a obhajoba projektů
vii. 29. 2. 2012 - jednání výběrové komise
viii. 1. 3. 2012 - členská schůze – schválení projektů
ix. 20. 3. 2012 - jednání kontrolní komise – kontrola realizace projektu
Farního sboru ČCE v Jičíně
x. 21. 3. 2012. - registrace projektů ze 4. výzvy na RO SZIF
xi. 27. 3. 2012 – registrace projektu spolupráce na CP SZIF
2. účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos:
i. 24. 1. 2012 - účast na jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje
v Kounově. Přínos: Seznámení s aktuálním děním v pracovních skupinách
NS MAS ČR, výměna zkušeností, příklady dobré praxe
ii. 1. 2. 2012 - účast na jednání KS Libereckého kraje v Mimoni. Přínos:
výměna zkušeností, příklady dobré praxe
iii. 14. 2. 2012 - účast na jednání pracovní skupiny Sdružení Český ráj
k Aktualizaci střednědobého plánu (2012 - 2017) Programu trvale
udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji. Přínos: prezentace
činnosti MAS OZJ, zjištění názorů a projektů zúčastněných osob k rozvoji
území, představení našich plánů projektů pro příští období, výměna
zkušeností, příklady dobré praxe
iv. 8. 3. 2012 - účast na jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje
v Konecchlumí. Přínos: Seznámení s aktuálním děním v pracovních
skupinách NS MAS ČR, výměna zkušeností, příklady dobré praxe

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

15. 3. 2012 - účast na valné hromadě NS MAS v Rumburku. Přínos: shrnutí
činnosti NS MAS ČR za rok 2011, seznámení s plány činnosti na rok 2012 a
s vyjednáváním na příští programovací období, výměna zkušeností
19. 3. 2012 – Novela zákona o veřejných zakázkách, seminář, Sobotka.
Přínos: Seznámení se s novelou zákona o veřejných zakázkách, která má
účinnost od 1. 4. 2012
3. – 4. 4. 2012 – Školení k ISO, Nepolisy: Představitel managementu ISO
9001, ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu kvality, Interní
auditor dle ČSN EN ISO 1901. Přínos: Zvážení prospěšnosti zavedení ISO
v podmínkách MAS, získání certifikátu k provádění interního auditu,
inspirace ke zkvalitnění práce MAS.
19. 4. 2012 - OPPS ČR – PR, seminář Hradec Králové. Přínos: Seznámením
se s podmínkami a pravidly operačního programu česko-polské spolupráce,
s typy projektů a oblastmi podpory včetně výše alokace.
24. 4. 2012 – Novela zákona o veřejných zakázkách, seminář Hořice.
Přínos: Seznámení se s novelou o veřejných zakázkách a změnami, které
tato novela přináší, příklady dobré praxe.

3. informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
i. 24. 3. 2012 – Den otevřených dveří kostela Všech svatých pod Zebínem,
pořádaný Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Jičín ve spolupráci
s Jičínskou besedou spojený s propagací MAS OZJ
ii. 29. 3. 2012 - Seminář pro příjemce dotace 4. výzvy – 15. kola příjmu
Žádostí o dotaci
iii. 23. 4. 2012 – Den Země v Běcharech – osvětová akce v rámci realizace
projektu spolupráce Živý venkov tradice a současnost
iv. 27. 4. 2012 – Prezentace činnosti MAS OZJ na Městském úřadě ve Dvoře
Králové za účelem pokrytí bílých míst v tomto městě a jeho okolí
4. zasedání pracovních skupin a jejich závěry
5. další (účast na výstavách apod.)
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
1.
2.
3.
4.

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy při realizaci IV.1.1
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
další:
i. Rádi bychom upozornili na problém s formulářem Žádostí o dotaci – při
realizaci IV. 2. 1. – během vyplňování došlo ke změnám v rolích
zúčastněných MAS a nechtěné záměně formuláře vygenerovaného z Portálu
farmáře PMAS a KMAS. Na formulářích tato záměna není poznatelná, ID
jednotlivých MAS není nikde uvedeno. Problém vyvstal při odesílání žádosti
přes Portál farmáře – nebylo to možné, protože nikde okem spatřitelná ID
byla odlišná a systém žádost vygenerovanou PMAS a odesílanou KMAS
nepřijal. Tato nepříjemnost způsobila nečekané a velmi nepříjemné zdržení,
které ohrozilo registraci Žádosti na CP SZIF v Praze. Náš dík patří paní
Zárybnické a panu Hrabovi, kteří nám pomohli problém vyřešit.
ii. Jako komplikaci své činnosti vidíme dlouhou dobu (4,5 měsíce) od podání
Žádosti o proplacení do okamžiku proplacení k projektu spolupráce, pokud
jsou spolupracující MAS z jiného RO SZIF.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
-

IV. 2. 1. - ID viditelné na Žádosti s uvedením jména MAS, která žádost
vygenerovala

-

sjednocení postupů pro jednotlivé RO SZIF při analytických kontrolách před
proplacením projektů spolupráce a zlepšení (zrychlení) předávání informací mezi
RO SZIF a CP SZIF

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):
i. v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): Do zájmového
území MAS a za člena byla přijeta obec Kozojedy (schváleno na členské
schůzi 19. 12. 2011) a Klub českých turistů Jičín. V důsledku toho bylo
aktualizováno SPL (Hlášení o změnách č. 13) a schváleno bylo aktualizované
SPL na členské schůzi 1. 3. 2012.
ii. ve Fichích: Byl vypracován návrh k odstranění některých nedostatků, které
ukázala praxe 4. výzvy.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15.
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: cca 45.
na místě realizace: 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): Evidenci pro velké množství
telefonátů a mailů nevedeme.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1 (Vitiněves)
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Kamila
Kabelková

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
pracovní
smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
min. 40
hod./měsíc

Jindřiška
Kracíková
Miroslava
Antošová

pracovní
smlouva
pracovní
smlouva

min. 55
hod./měsíc
min. 80
hod./měsíc

David Jung

DPP

max.150hod./rok

Miloslava
Kubíčková

DPP

max.150hod./rok

Jan Jiterský

DPP

max.150hod./rok

Náplň práce
manažerka,
členka
programového
výboru
projektová
konzultantka
projektová
konzultantka
člen
monitorovacího
výboru
členka
monitorovacího
výboru
člen
programového

Poznámka

smlouva
ukončena k
30. 4 .2012

předseda MAS

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

DPP

max.150hod./rok

Ludmila
Šímová

DPP

max.150hod./rok

Václav
Šimůnek

DPP

max.150hod./rok

Radomír
Vališka
Jaroslava
Rychnová

DPP

max.150hod./rok

DPP

max.150hod./rok

výboru
členka
programového
výboru
člen
programového
výboru
předseda
výběrové
komise
člen výběrové
komise, člen
programového
výboru
členka
výběrové
komise
členka
výběrové
komise
členka
výběrové
komise
členka
výběrové
komise
člen výběrové
komise
členka
monitorovacího
výboru

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:
-

doplnění Žádostí o dotaci 4. výzvy – 15. kola na základě chybníků SZIF
výběrové řízení k projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“
realizace projektu spolupráce „Živý venkov tradice a současnost“
doplnění Žádosti o dotaci k projektu spolupráce „Venkov v záři reflektorů“
prezentační akce MAS
aktualizace fichí
účast na vytváření standardů MAS
vyúčtovávání projektů 4. výzvy
vyplňování dotazníků a účast na hodnocení MAS 2012

Datum:

18. 5. 2012

Podpis:

