
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 2. etapa  20.5.-20..9. 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 13 výzvy PRV jsme jako partnerská MAS  spolupředkládali a spolupodíleli 

se na 2 projektech spolupráce. Projekt regionálního charakteru NEREZ – nová 

energie pro regionální značku HANÁ. Druhý projekt je mezinárodního 

charakteru a nese název LEADER Budoucnost venkova, který je zaměřený na 

vzdělávání manažerů a vůdců venkova. 

- Projekt NEREZ byl podpořen a projekt LEADER budoucnost venkova podpořen 

nebyl, a byly podány námitky na ŘO SZIF. 

- 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.  

 

- Došlo ke schválení předložených projektů z 12. kola PRV a úspěšní žadatelé 

podepsali dohody na SZIF. . 

 

 

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 



 

 

- projektový manažer se zúčastnil výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích ve 

dnech 24-31.8.2011, kde jsme prezentovali svoji MAS Uničovsko, o.p.s. 

„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ je hlavním mottem jedné z 
nejvýznamnějších výstav týkajících se zemědělství v České republice - Země živitelky. 
V rámci letošního 38. ročníku byly v prostoru Výstaviště České Budějovice a.s. k vidění 
prezentace Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova ČR či Národní sítě 
venkovských komunitních škol pod patronací Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením v Pavilonech venkova R1, 
R3 a na okolních plochách tak vytvořila pozitivní obraz života na českém, moravském 
a slovenském venkově. S MAS je úzce spojená i značka kvality „Regionální potravina“, 
„Regionální produkt“. Ty zůstávají i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. 
Návštěvníci mohli letos v novém multifunkčním pavilonu T ochutnat i zakoupit 
potraviny, vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních 
soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální potravina“, „Regionální 
produkt“. Výstavu navštívilo přes 100 000 návštěvníků. 

 

- projektový manažer se zúčastnil společné česko-polské konference Partnerství 

LEADER, která proběhla na Bouzově dne 10.6.2011 2011 

 

- Dne 8.9.2011 (16,30-17 hod.) proběhlo hodnocení MAS UNičovsko, o.p.s. na Mze. 

Tohoto hodnocení se zúčastnil předseda a projektový manažer.  

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  

 

dne 24.5.2011 proběhla valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s kde došlo k úpravám  

preferenčních kritérií a aktualizaci fichí, což se promítlo i do SPL. Také došlo 

k rozšíření členské základny MAS a k novému složení výběrové komise a dozorčí 

rady. 

 

23-24.6.2011 proběhlo setkání zástupců DSO Police nad Metují, kteří si vybrali naši 

MAS, aby si vyměnili praktické zkušenosti z oblasti realizace projektů financovaných 

v rámci PRV. Přijelo 25 zástupců místních správ, drobných podnikatelů i zástupců 

neziskových organizací. V rámci tohoto setkání proběhl seminář zaměřený na 

výměnu konkrétních informací a praktických příkladů  k realizovaných projektů 

podpořených v rámci PRV semináře se zúčastnilo 45 účastníků. 

 

V červnu 28-29.6.2011 proběhl turnaj žáků ZŠ ve florballu o pohár předsedy MAS – 

zúčastnilo se této akce 7 družstev tzn. přes 100 žáků.Vítězům byly předány medaile 

a poháry, další propagační předměty MAS, které obdrželi všichni účastníci turnaje. 

 

MAS se podílela na dětských dnech a soutěžích dobrovolných hasičů, kde poskytla 

propagační předměty a ceny pro účastníky. 

 

Proběhla charitativní sbírka pro FOD Klokánek sběr hraček a oblečení pro děti žijících 

v Klokánku v Dlouhé Loučce 



Dne 22-23.9.2011 proběhne seminář VÝMĚNA PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ A 

DOVEDNOSTÍ PŘI REALIZACI PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU, 

kterého se zúčastní členové MAS a vyjedou do DSO Police nad Metují, kde dojde 

k setkání s praktickými ukázkami zrealizovaných projektů. 

 

- 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): 

Valná hromadadne 24.5.2011 po projednání schválila: 

1/ Přijetí 5 nových členů MAS (Sbor dobrovolných hasičů Medlov (neziskový sektor), TJ Sokol Dlouhá 

Loučka (neziskový sektor), p. Josef Krpec z Újezdu (soukromý sektor), p. Martin Dušek z Troubelic 

(soukromý sektor), p. Jan Špička z Troubelic (soukromý sektor) a p. Josef Dušek z Dlouhé Loučky 

(soukromý sektor) a odstoupení 3 členů (VHH THERMONT s.r.o., MELITES, spol. s. r.o. a pan Jiří 

Kučera ) MAS Uničovsko, o.p.s. bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných..   

 

2/ Schválení volby nového člena dozorčí rady p. Ladislava Koláčka z dlouhé Loučky proběhlo 11 

přítomnými, jeden se hlasování zdržel. 

3/ schválila složení výběrové komise v tomto složení : Ing. Bohuslav Nevěřil (soukromý sektor), Jiří 

Blažek z Paseky (veřejný sektor), Bc. Ondřej Plačko z Troubelic (veřejný sektor), Mgr. Ondřej Schulz 

z Medlova (neziskový sektor) a pan Sedláček z Medlova (soukromý sektor). Schválení volby výběrové 

komise proběhlo plným počtem hlasů všech přítomných. 

4/ Schválení doplnění názvu Uničovsko, o.p.s. na MAS Uničovsko, o.p.s. proběhlo plným počtem hlasů 

všech přítomných. 

5/ Schválila výroční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2010 plným počtem hlasů všech přítomných 

6/ Schválení nových preferenčních kritérií u fiche 4 a 5 proběhlo plným počtem hlasů všech 

přítomných. 

1.Počet obyvatel v obci , kde je projekt realizován, do 500 obyvatel 6 bodů, do 800 obyvatel 5 bodů, 

do 1100 obyvatel 4 bodů, do 1400 obyvatel 3 bodů, nad 1400 obyvatel 2 body 

2. Kvalita zpracování projektu: ucelenost, strukturovanost, realizovatelnost 0 až 6 

3. žadatel získal podporu v posledních 3 výzvách : 2 krát  0 bodů, 1 krát 4 body, žadatel nezískal 

žádnou podporu 8 bodů  

4. projekt bude spolufinancován z vlastních zdrojů : do 10%  0 bodů, do 30%  2 body, do 50% 4 body , 

do více než  70% 6 bodů 



5.žadatel předkládá projekt, jehož požadovaná dotace nepřekračuje částku 500 tis. Kč – 20 bodů: 

přesahuje částku 500 tis. Kč – 0 bodů 

Aktualizace SPL – aktualizace fichí – přijetí nových členů MAS, změna ve složení 

dozorčí rady a výběrové komise 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): odstoupení 3 členů )zakladatelů) 

a přijetí 5 nových členů, což vede k rozšíření členů MAS z původních 18 na 21 členů. 

Došlo k novému složení členů výběrové komise a dozorčí rady.  

ve Fichích: aktualizace fichí a změny preferenčních kritérií u fiche 4 a 5 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 11 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)   16 

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 exkurze DSO Police nad Metují – ukázky úspěšně zrealizovaných projektů MAS 

Uničovska, o.p.s. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Výměna praktických zkušeností a dovedností v rámci realizace projektů PRV 23-

24.6.2011 

Valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s. v Troubelicích dne 24.5.2011 

 

 

Datum: 20.5.2011        Podpis: 


