Plán hlavních úkolů o.p.s. Region Pošembeří na r. 2012
OBLAST/Dílčí oblast/úkol /dílčí úkol
ŘÍZENÍ
o.p.s. /ředitel
audit hospodaření a činnosti společnosti
jmenování členů SR a DR zakladateli o.p.s.
doporučení (volby) členů SR a DR plénem MAS pro zakladatele
odměňování členů SR a DR – motivační prvky
optimalizace procesů a činnosti orgánů o.p.s.
vzdělávání členů SR a DR – dle konkrétních potřeb a úkolů o.p.s.
Výroční zpráva o.p.s. 2011
MAS /organizační manager SPL : Optimalizace procesů a činnosti kanceláře MAS
zahájit přípravu na získání ISO: 9001
týdenní a střednědobé úkolování zaměstnanců
Q. hodnocení zaměstnanců s vazbou na odměňování
velké porady – předsedové SR, DR a orgány MAS
nově popsat pracovní procesy ve vazbě na pracovní činnosti
pracovní (měřitelné) kompetence v návaznosti na motivační systém odměňování
systém průběžného vzdělávání zaměstnanců
intranet/SW SharePoint/- rozšířit o řízení projektů, archivace dat, kontroling
nový Organizační řád, aktualizace Vnitřní směrnice
EKONOMIKA: Finance a hospodaření
ušetřit až 10% režijních prostředků-převod do r.2014
změnit systém příspěvků čl. MAS na příspěvky na činnost o.p.s.
připravit systém plateb za služby dle Rámcových partnerských smluv (RPS)
předkládat na jednáních SR a DR výsledky hospodaření za ukončený Q.
průběžně sledovat nabídku dotačních příležitostí mimo PRV
aktivní systém nabídka/poptávka dotačních příležitostí – o.p.s. a členové MAS
podat min. 1 projekt do grantů, Nadací či Fondů mimo PRV
založit Fond Pošembeří jako nástroj fundraisingu
hledat strategického partnera pro rozvoj služeb o.p.s. (ekologie, CR = CA, akce Ukliďmě Pošembeří apod.)

PROJEKTY
SPL 2011 – IV.1.1. (kancelář MAS) - Motto: USPĚT V Hodnocení MAS 2012
pokračovat v činnosti v PS NS MAS ČR
zpracovat monitoring plnění SPL za r. 2012
rozpracovat novou Integrovanou strategii rozvoje území 2014+
pracovat ve funkci mpř. KSMAS a mediál.komise NS MAS ČR

Termín

únor
březen
březen
březen
dle potřeby
dle potřeby
červen
2. - 3.Q
2. /3. Q
každý Q.
2x ročně
2. /3. Q
2. /3. Q
průběžně
2./3. Q
2. Q
prosinec
2.Q
3. - 4.Q
dle jednání
průběžně
průběžně
dle výzev
4. Q
průběžně

průběžně
3x ročně
od 2. Q
průběžně

Poznámka, komentář
červeně = nový úkol 2012

popř. až červen
popř. až červen
nabídka p. Havrdy či jiná?

certifikace MAS pro 2014+

možnost dle pravidel PRV od 2012
viz Zakládací smlouva; nové Rámcové part.smlouvy

aktualizace SPL „Náš region“= fiche, pref. a monitor. kriteria
aktualizace SPL - administrativní a kontrolní procesy, kompetence orgánů MAS
školení/vzdělávání všech orgánů MAS
prezentace Příkladů dobré praxe = publikace, databáze
zapojení subjektů z území, které dosud nežádaly do SPL = do konce r. 2013 pokrytí území regionu dotacemi SPL

SPL 2011 – IV.1.2 (projekty žadatelů)/ garantovat realizace
zvážit pořízení monitorovacího SW
zrealizovat výzvu pro žadatele – 6/2011 s alokací 7 mil. Kč
zrealizovat výzvu pro žadatele 7/2011 s alokací min.4,2 mil. Kč
SPL 2011 – IV.2.1. (projekty Spolupráce MAS)/ garantovat realizace
příprava 1 nového projektu Aleje/ Kočár.cesta KMAS (MAS Jesenicko/ MAS Podlipansko)
dokončit realizaci, vyúčtování Cesty, které nás spojují (MAS Říčansko; květen - červen 2011)
realizace Středočeská ovocná stezka (MAS Podlipansko)
realazce projektu „Venkovská tržnice III“ (6 MAS ČR)
Další projekty (mimo SPL , využít rovněž jako PR)
spolupráce s KKV CSV a okresní AZV
participace na akci Festival středočeského venkova (KAZV, KS MAS)
prezentace regionu an výstavě Regiony ČR v Lysé n.L.
realizace Ukliďmě Pošembeří – zapojení cca území 80% obcí regionu (30)
prezentace na regionálním setkání 6. ročník Den Země na Klepci
zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu (spolupráce s městem Č.Brod)
participace na Modlitba za domov na Řípu (NS MAS ČR)
prezentace regionu na Národní konferenci Venkov 2012
účast s prodejním stánkem na akcích partnerů a obcí v Pošembeří
garance partnerství nových projektů v regionu (zejm.environment., vzdělávání)

průběžně
průběžně
dle potřeby
3. Q
průběžně

březen
KaPro MAS Posázaví aj.
duben-červen pouze podnikatelé
září-říjen

2. - 3.Q
leden
prosinec
prosinec

příjem cca 40 tis. Kč do o.p.s.

dle plánu Krajský koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov+ Agentura pro zemědělství a venkov
dle plánu
únor
březen-duben
duben
dle dohody v souvislosti se zpracováním nové ISRÚ
říjen
Nové Hrady
listopad
průběžně
průběžně

INFOSYSTÉM a PUBLIC RELATIONS - Motto: Zlepšit povědomí o Pošembeří = značka kvality
zprovoznění nové mapové webové aplikace
optimalizovat systém komunikace se subjekty a členy MAS (email,sms x telefon)
výsledky návštěvnosti webu pro stanovení další komunikace
připravovat web 2014+

2. Q
průběžně
průběžně
průběžně

spolupráce s Galileo s.r.o.
v souvislosti s projektem Venkovská tržnice III
v souvislosti s projektem Venkovská tržnice III

KANCELÁŘ - MTZ
instalace konzole pro DTP v zasedací místnosti
zápůjčka nevyužívané 1 barev.tiskárny pro 1 subjekt MAS n.sociál.oblast

3. Q
dle zájmu

pokud dovolí statické podmínky místnosti

