
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 3. etapa  20.9.-31.12. 2011 

Název MAS: Uničovsko, o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer 

kontakt: 724 717 686, e-mail : mas.unicovsko@email.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 

 

- v rámci 15. kola PRV MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásilo svoji 7. výzvu  

Předpokládaná alokace by měla činit cca 4,5 mil. Kč . Příjem projektů bude zahájen od 

16.1.2012 do 31.1.2012. Ač se zdá tento termín zatím v nedohlednu, věřte, že času 

není nazbyt, a především, je-li součástí Vašeho projektového záměru i vydání Stavebního 

povolení, které musí být povinnou přílohou Žádosti o dotaci, je nevyšší čas začít s 

přípravou. O tom, kolik žadatelů už takto zaspalo svou příležitost, bychom mohli dlouze 

vyprávět.  

 

Programový výbor na svém zasedání  22. listopadu 2011  rozhodl, že v rámci VII. Výzvy 

budou vyhlášena následující opatření.  

Fiche 1. Podpora rozvoje zemědělských podniků – opatření I.1.1.1. 

 

Podporovány budou investiční výdaje na stáje; pastevní areály včetně doprovodných 

staveb,; dojírny pro krávy, ovce, kozy; haly pro chov domácí drůbeže; jímky na kejdu a 

odpadní vody; hnojiště;chov včel;sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin 

a luštěnin; sklady pro ovce a zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky; sklady 

pro chmel;zpracování biomasy pro energetické účely; malá plnící stanice na 

bioplyn;nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení; skleníky, fóliovníky 

kontejnerovny; další zahradnické stavby;stavby pro skladování krmiv a steliv;prodejní 

technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování;stabilní a mobilní 

zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení;projektová dokumentace; nákup stavby 

včetně pozemku. 

  

Fiche 2. Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků – opatření III.1.2 

 

Podporovány budou projekty zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v 

podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ): B08; C, F, G, S 95, S 96, popř. H 49.3; H 49.4; H 50.3; 

H 52; J; M; N; R 93.11; R 93.13.. 

Podporovány budou projekty zaměřené na  novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či 

přestavbu provozovny; nákup strojů, technologií a dalších zařízení; výdaje na propagaci 
a marketing; projektová dokumentace; nákup pozemků. 

 
Fiche 3. Rozvoj cestovního ruchu – opatření III.1.3.1  



Podporovány budou projekty zaměřené na tvorbu, obnovu a rozšíření pěších, lyžařských 

stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek včetně 

odpočinkových míst, směrových a informačních tabulí, zpevnění mostků, zábradlí; výdaje 

na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden;nákup a výsadba doprovodné zeleně;nákup 

pozemků; propagace a marketing (internetové stránky, poutače, tištěné materiály); 
projektová dokumentace. 

Podopatření III.1.3.2 – ubytování, sport 

Podporovány budou zejména projekty zaměřené na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či 

přestavbu malokapacitního (max.60 lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení, 

půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení; nákup vybavení pro malokapacitní 

ubytovací nebo stravovací zařízení; nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny 

sportovních potřeb a pro sportovní zařízení; propagace a marketing; nákup staveb; 
nákup pozemku; projektová dokumentace 

 Fiche 6. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví – opatření III.2.2 

 

Podporovány budou projekty zaměřené na studie a programy obnovy, využití a 

regenerace kulturního dědictví (zpracování soupisů a map kulturního dědictví, lidové 

písně, pověsti…); obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova – stavební obnova 

památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků; obnova historických parků, 

zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin; restaurování movitých předmětů 

kulturního dědictví (obrazy, sochy, varhany, zvony…); zpracování studií obnovy a využití 

kulturního dědictví; nákup staveb, nákup pozemků; stálé výstavní expozice a muzea – 

výdaje na novou výstavbu nebo obnovu budov, výdaje na pořízení materiálně – 

technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a muzeí;muzejní exponáty; nákup 
pozemků;nákup staveb;projektová dokumentace.  

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 2.000.000 Kč, minimální výše 

50.000 Kč. 

Žádost o dotaci se předkládá v elektronické podobě na originálním formuláři, včetně 

všech povinných příloh, případně nepovinných příloh ve 2 exemplářích (z toho jeden 

originál a ostatní prosté kopie). Žadatel předkládá a podepisuje Žádost o dotaci před 

zmocněným pracovníkem MAS osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. 

Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobně, tj. není možné nechat 

čestné prohlášení podepsat pověřenou osobu, ale pověřená osoba může k zaevidování 

přinést čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem. 

Termíny pro zahájení realizace projektu:  

a) výdaje nutné k přípravě projektu je možné realizovat od 1.1.2007 do data předložení 

Žádosti o proplacení (pokud není v Pravidlech a Metodice stanoveno jinak). 

 b) ostatní výdaje je možné realizovat od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do 

data předložení Žádosti o proplacení. Registrace žádostí proběhne v únoru 2012. Datum, 

od kdy mohou být realizovány způsobilé výdaje projektu, bude zaměstnanci MAS žadateli 
oznámeno bezprostředně po zaregistrování Žádosti o dotaci. 

 Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců 

od podpisu Dohody s dodržením následujících termínů: 

 - nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS Uničovsko, o.p.s : 
23 měsíců od podpisu Dohody  

 



- hodnotitelská komise bude zasedat 8.2.2012 od 8,30 hodin v kanceláři MAS 

v Medlově 

- programový výbor bude schvalovat vybrané projektové žádosti 14.2.2012 

v kanceláři MAS v 9,00 hodin v Medlově, poté proběhne registrace projektů na 

SZIFu 

 

- V rámci 13 výzvy PRV jsme jako partnerská MAS  spolupředkládali a spolupodíleli se 

na projektu spolupráce. Projekt regionálního charakteru NEREZ – nová energie pro 

regionální značku HANÁ.  

- Projekt NEREZ byl podpořen a proběhl  podpis dohody.  

- Projekt NEREZ : 

Místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., MAS – Partnerství 

Moštěnka, o.s., Uničovsko, o.p.s. a Prostějov venkov o.p.s. dlouhodobě spolupracují 

na bázi výměny zkušeností, poradenství a částečně na společných projektech. 

Novou společnou aktivitou by měl být projekt "Nová energie pro regionální značku " 

z Programu rozvoje venkova – opatření 4.2.1. Spolupráce. Hlavním cílem projektu 

je propagace regionální značky „Haná regionální produkt“ na území zapojených 

MAS. Součástí projektu bude pořádání akcí a workshopů spojených s prodejem 

certifikovaných produktů v regionech partnerských MAS. Dále bude zorganizován 

seminář pro výrobce a budou vydány propagační materiály. Hlavním cílem 

regionálního značení výrobků je zviditelnit region Haná a využít jeho 

socioekonomických výhod. Značení je určeno  nakupujícím v regionu – turistům, 

kteří objevují region a užívají se jeho atmosféru novým netradičním způsobem a 

místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své“ 

místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou 
propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nové formy spolupráce.  

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 

- Dne 22-23.9.2011 proběhl seminář VÝMĚNA PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ A 

DOVEDNOSTÍ PŘI REALIZACI PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU, kterého 

se zúčastnili členové MAS a vyjelo se do DSO Police nad Metují, kde došlo k setkání 

s praktickými ukázkami zrealizovaných projektů (navštívili se obce, veřejná prostranství, 

mateřské i základní školy, kostely, sběrné dvory, které byly spolufinancované 

z evropských zdrojů) 

MAS Uničovsko, o.p.s. člen Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém 

kraji ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov v Olomouci a Spolkem 

pro obnovu venkova Olomouckého kraje jako partnery Celostátní sítě pro venkov 

pořádaly 

ve dnech 22.-23. září 2011 společný poznávací seminář „VÝMĚNA PRAKTICKÝCH 

ZKUŠENOSTÍ A PŘÍKLADŮ ÚSPĚŠNÉ PRAXE SPOLUPRÁCE PARTNERŮ CELOSTÁTNÍ SÍTĚ 

PRO VENKOV“.  

Dvoudenní seminář byl určen zejména partnerům Celostátní sítě pro venkov, také byl 

určen pro starosty obcí, členy zastupitelstva a mikroregionů, drobné podnikatele, 

zemědělce, ale i pro pracovníky samosprávných úřadů a partnery MAS. Celý byl zaměřen 

na představení regionálních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů 

spolupráce. Zástupci Uničovska  vyjeli ve čtvrtek 22. září v ranních hodinách z Uničova 

směrem do mikroregionu Policko. 



Přivítali nás zástupci starostů mikroregionu Policko v čele s   Mgr. Idou Seidlmanovou, 

starostkou města Police nad Metují a předsedkyní mikroregionu Policko. První zastávka 

proběhla v Polici nad Metují, kde je k vidění Muzeum Merkur, Stará škola, Pellyho domy, 

ČOV, Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců, Základní umělecká škola, nová 

výstavba rodinných domů, ale i krásná vyhlídka Hvězda. Děti ze základní umělecké školy 

si pro nás připravily vystoupení a prohlídku zázemí jak pro výuku a vzdělávání 

předškolních i školních dětí v oblasti hudební, výtvarné tvorby, ale i nahrávací studio či 

ukázky mnoha různých ocenění včetně mezinárodních. Mikroregion Policko je zaměřený 

na podpoření venkovské turistiky - na propojení venkovských aktivit jako je např. chov 

domácích zvířat a prodej mléčných výrobků. Krásná příroda láká tisíce turistů, zajímavým 

a v mnoha směrech významným místem na hřebeni pohoří  zvaného Broumovské stěny 

je tzv. „Hvězda“ u Police nad Metují (670, 8 m.n.m.), které jsme také navštívili. Druhou 

zastávkou byla návštěva obce Bukovice, kde nás uvítal starosta a další zástupci obce a 

sboru dobrovolných hasičů. Prohlédli jsme si vybavení hasičské zbrojnice i Základní a 

mateřskou školu. Poslední zastávkou prvního dne byla návštěva obce Suchý Důl. Zde  

jsme si společně s panem starostou prohlédli vybrané projekty a to pomník, parkoviště 

na Slavném. Ředitelka místní Mateřské a základní školy nás provedla nově 

zrekonstruovanou budovu. Zároveň si pro nás připravili večerní posezení s předáváním 

zkušeností týkající se problematiky mikroregionů a získáváním finančních prostředků 

k realizaci různých projektů, promítání fotografií z okolí Policka a vystoupení 

suchdolského sdružení SPONA.  

Druhý den čekaly na zúčastněné návštěvy okolních 5 obcí - první přišla na řadu návštěva 

městyse Machov, kde nás ředitelka místní Základní a mateřské školy seznámila 

s úspěšnými projekty : rekonstrukce náměstí, vybudování pomníku, obnova zeleně či 

vybudování dětského hřiště a ČOV. Prohlédli jsme si revitalizaci vodního toku Třeslice a 

obecního rybníku v místní části Bělý. Navštívili jsme kostel sv. Václava, kde proběhla 

ukázka hry na historické varhany a výstup na kostelní věž.   

Další navštívenou obcí byla obec Bezděkov nad Metují, kde nás pan starosta provedl 

provozním a technickým zázemím obce, ukázal nám Sběrný dvůr včetně nově 

vybudované infrastruktury pro rodinné domy a dům seniorů.  Paní ředitelka nás provedla 

nově zrekonstruovanou budovu Základní a mateřské školy, kde je nejen zázemí pro 

odpočinek - knihovna, ale i zázemí pro výuku a celkové vzdělávání předškolních dětí. 

Prohlédli jsme si kostel sv. Prokopa s unikátním hodinovým strojem a ukázkou zvonění 

největším zvonem. Poté došlo na návštěvu obce Velké Petrovice, kde jsme byli uvítáni 

starostou obce. Následovala prohlídka několika realizovaných projektů – obnova návsi a 

obecního úřadu, infrastruktura pro rodinné domy, oprava komunikací. Po malém 

občerstvení jsme putovali do malebné obce Česká Metuje, kde nám starosta představil 

historii obce a ukázal rekonstrukci obecního domu, mateřskou školu a vodovod. Dále 

následovala exkurze Robotické mléčné farmy p. Ing. Lády, kde probíhá i stavba 

bioplynové stanice. 

Posledním navštíveným místem byla obec Ždár nad Metují, kde nás pan starosta provedl 

novou lokalitou zastavěnou rodinnými a bytovými domy tzv. nové sídliště. Proběhla 

prezentace obce a pak oficiální rozloučení a poděkování za vzájemnou inspiraci. Pak už 

nás čekala jen tříhodinová cesta zpět do Uničova. 

- Dne 3.-5.10.2011 



Mikroregion Litovelsko uspořádal Studijní cestu Kolonowskie - Opolské vojvodství,  

který byl spolufinancován z dotací v rámci Cíle 3- Operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 ve dnech 3-5.10.2011. 

Třídenní seminář byl určen zejména pro starosty obcí, členy zastupitelstva a zástupce 

mikroregionů a další partnery a celý byl zaměřen na představení 

regionálních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností mezi oběma stranami. 

Zástupci z České republiky vyjeli v pondělí 3.10.2011 v ranních hodinách z Litovle 

směrem do regionu Kolonowskie, aby se na dalších zastávkách v Olomouci, Hranicích a 

Bělotíně rozrostli na celkový počet 34 zástupců Olomouckého kraje. 

První zastávka v Polsku byla v obci Kolonowskie, kde proběhlo ubytování zázemí na celý 

pobyt. Odpoledne se navštívilo Krasiejowo, kde je k vidění areál zaměřený na 

podpoření turistikyjedná se o propojení volnočasových aktivit a naučné stezky: 

„JuraPark“, je vyjímečným místem plným vzrušujících překvapení. Je to místo, kde se 

střetne zábava i vzdělávání. JuraPark obsahuje 1,5 km dlouhou naučnou stezku 

procházející unikátní jurskou scenérií, asi 250 modelů dinosaurů v životní velikosti, téměř 

70 druhů prehistorických zvířat. Prohlídková trasa je doplněna početnými tabulemi s 

fotografiemi rostlinstva charakteristického pro dobu dinosaurů. Je doplněná „Tunelem 

času“, který nás provede dějinami naší planety od „Velkého třesku“ až do období triasu. 

Dále je zde jediné muzeum na světě, které je postaveno nad aktivním paleontologickým 

nalezištěm. Skrze skleněnou podlahu mohou návštěvníci obdivovat pozůstatky triasových 

plazů a obojživelníků. V areálu se nachází i místo pro zábavu – moderní dětské hřiště se 

spoustou houpaček, skluzavek, prolézaček, lanový park. Zábavný park, pláž 

s koupalištěm a kino emocí „Cinema 5D“, které nabízí návštěvníkům kromě 

trojrozměrného obrazu i zážitek z pohybu, vůně a doteku, doplňují JuraPark Krasiejow, 

místo vzdálené 175 km od Olomouce. 

Druhý den proběhlo setkání se zástupci Gminy Kolonowskie. Celé dopoledne bylo 

zaměřeno na výměnu zkušeností  s bleskovými povodněmi roku 2009, 2010 a dalšími 

přírodními katastrofami, které postihly Olomoucký kraj, ale i zástupce obcí Dolina Malej 

Panwi. Prezentace byli doplněny i náměty s možností spolupráce při řešení 

protipovodňových opatření. 

Odpoledne čekaly na zúčastněné návštěvy muzea Edith Stein a Turawských jezer. První 

přišla na řadu návštěva muzea Edith Stein v Lublinci. Edith Stein je jednou ze 

spolupatronek Evropy, sv. Terezie Benedikty od Kříže. Tato židovská filosofka z Vratislavi, 

fascinovaná Husserlovou fenomenologií, přečetla v roce 1921 vlastní životopis sv. Terezie 

z Avily, konvertovala ke křesťanství a stala se karmelitkou. V roce 1942 zemřela v 

plynové komoře koncentračního tábora Auschwitz. Opolskie vévodství patří k 

nejznámějším polským regionům, které se nacházejí na jihu Polska, na Slezské nížině. Je 

protkané velkým množstvím cyklotras, ale i vodními plochami mezi nejznámější patří 

Turawská jezera. 

Třetí den proběhla prohlídka ústavu pro mentálně postižené tzn. „Dům pomoci“, který je 

umístěný v bývalém zámečku s navazující oborou. Toto byla poslední návštěva 

realizovaného projektu a pak již následoval odjezd zpátky do České republiky.  



Poznávací studijní seminář byl zaměřený na představení regionálních projektů a na 

vzájemnou výměnu zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen výsledky 

dřívější regionální spolupráce, ale především došlo k získání nových zkušeností a 

kontaktů k úspěšné budoucí spolupráci. 

 

- projektový manažer se zúčastnil výstavy Modlitba pro venkov dne 27.10.2011 kde 

jsme prezentovali svoji MAS Uničovsko, o.p.s. 

-  

- projektový manažer a předseda MAS se zúčastnili semináře v prostorách Ol. kraje 

„Bílá místa LEADER“ dne 18.10.2011 – rozšiřování území MAS po celé ČR.  

 

- 7-8.11.2011 MAS uspořádala 

Spo l ečné  j ednán í  m í s tn í ch  akčn í ch  skup in ,  pa r tne rů  Ce l os tá tn í  s í t ě  

p ro  venkov   O l omouckého  k ra j e  a  Z l í n ského  k ra j e ,   „ LEADER  –  

BUDOUCNOST  VENKOVA“  

 

- Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouc ve spolupráci s MAS 

Uničovsko, o.p.s. uspořádala společné setkání zástupců místních akčních skupin, partnerů 

Celostátní sítě pro venkov Olomouckého a Zlínského kraje, které se uskutečnilo ve dnech 

7.11.-8.11.2011 v penzionu Pod Hůrkou v obci Nová Hradečná. Společným tématem 60 

účastníků byl venkov. VENKOV JAKO SEBEVĚDOMÝ A ROVNOPRÁVNÝ PARTNER MĚSTA, 

KTERÝ ŠETRNĚ A ODPOVĚDNĚ SÁM HOSPODAŘÍ SE SVÝMI ZDROJI A CHRÁNÍ I ROZVÍJÍ 

PROSTŘEDÍ VENKOVA, SÍDLA I KRAJINU, ZDĚDĚNÉ PO PŘEDCÍCH, ABY JE V POŘÁDKU 

ZACHOVAL SOBĚ I PRO BUDOUCÍ GENERACE. Předseda Krajské sítě NS MAS František 

Winter přivítal všechny přítomné a seznámil je s dosavadním vývojem příprav a diskuse 

nové Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2013. V rámci úvodního slova 

informoval o záměru evropských institucí implementovat metodou LEADER podporu i 

v ostatních fondech EU, jako je Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního 

rozvoje. K 15.10.2011 má členská základna NS MAS ČR, o.s. 128 členů, celkem na území 

ČR existuje 146 místních akčních skupin. Zaplňování tzn. bílých míst - tento záměr naráží 

na různorodou strukturu a pokrytí implementačních agentur metody LEADER, kterými 

jsou místní akční skupiny. Ve srovnání s jinými zeměmi EU je situace v ČR poměrně 

dobrá, protože místní akční skupiny pracují na cca 75 % území. Přesto je nezbytné již 

nyní pokusit se rozšířit území místních akčních skupin na co největší část území ČR a 

odstranit „bílá místa“ metody LEADER. Národní strategický plán LEADER 2014+ je 

strategický poziční dokument NS MAS ČR pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci 

programového období 2014-2020. LEADER jako hlavní metoda pro rozvoj venkova. 

Prioritní tématické osy integrované politiky venkova : Člověk a společnost na venkově; 

Ekonomika a inovace; Rozvoj území; Krajina, ekosystém, biodiversita; Efektivní, stabilní 

a bezpečná společnost. Vize 2014+: VENKOV JAKO SPOLEČENSTVÍ ŠŤASTNÝCH, 

SPOKOJENÝCH A ZABEZPEČENÝCH LIDÍ, KTEŘÍ UDRŽUJÍ A ROZVÍJEJÍ VENKOVSKÉ 

HODNOTY V KULTUŘE, V PODNIKÁNÍ I V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH A SPOLUPRACUJÍ 

PŘITOM JAK MEZI SEBOU NAVZÁJEM, TAK SE SVÝMI SOUSEDY DOMA I V ZAHRANIČÍ 

 

- projektový manažer a předseda MAS se zúčastnili celorepublikové konference 

Venkov v Prčici (Sedlec) ve dnech 14-16.11.2011  

 

- dne 22.11.2011 se uskutečnila správní rad /programový výbor, který schválil 

vyhlášení 7. výzvy MAS Uničovsko  

 



- dne 22.11.2011 proběhla valná hromada k rozšíření území MAS Uničovsko, 

proběhl seminář o evaluaci MAS 2007-2013 

 

- projektový manažer a předseda MAS se zúčastnili setkání v Náměšti na Hané 

Architektura a Venkov dne 29.11.2011 

 

- mikulášská nadílka pro Klokánek 5.12.2011 – dobrovolná sbírka hraček, oblečení 

pro děti z Fondu ohrožených dětí v dlouhé Loučce 

- spolupořádání adventního koncertu- 11.12.2011 vánoční koncert v Nové Hradečné 

 

- další (účast na výstavách apod.) 

 

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): 

Ing. Jan Bálek vypracoval střednědobé hodnocení MAS Uničovsko, o.p.s., které bylo 

schválené správní radou a valnou hromadou dne 22.11.2011 

Byly provedeny aktualizace fichí 1,2,3,4,5,6, aby byly v souladu s pravidly PRV a 

nově platnou metodikou 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 9 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)   28 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3 

Další: 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Iveta 

Kopcová 

Pracovní smlouva  Projektový 

manažer 

 

     

     

     



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

ISÚ):  

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

 

Příprava k projektu NEREZ Příprava podkladů pro účetní závěrku a pro výroční zprávu za 

rok 2011. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Zasedání výběrové komise 8.2.2012 k hodnocení projektů předložených v rámci 7. výzvy 

Zasedání programového výboru 14.2.2012- schválení vybraných projektů hodnotitelské 

komise. Předání na SZIF. 

 

Datum:        Podpis: 


