Monitorovací zpráva o realizaci SPL (od 3/2009 do 12/2009)

3/2009 - strategický plán leader Náš region byl doporučen k financování v letech 2009 až
2013. MAS Region Pošembeří z 92 přihlášených uspěla na čtvrtém místě.
4/2009 – 8/2009
-

-

příprava realizace programu LEADER v Regionu Pošembeří,
podpis Dohody se Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF),
(v červenci došlo k podpisu Dohody se SZIF o poskytnutí dotace v rámci PRV),
konzultace se zkušenými MAS,
konzultace se zástupci SZIF,
návrh rozpočtu SPL,
příprava procesů spojené s realizací SPL (životní cyklus příjmu žádostí,
administrace, dokumentu),
zajištění personálního pokrytí.
poptávkové řízení na zajištění finančních služeb, poskytnutí revolvingového
úvěru pro zahájení realizace SPL, ze tří oslovených finančních ústavů byla
vybrána Česká spořitelna,
aktivní komunikace komunikace s obcemi na území Regionu Pošembeří s cílem
získat souhlasy pro realizaci SPL na jejich katastrálním území, nepodařilo se u
obcí Mochov, Mrzky a Nehvizdy.

Mapa uzemí MAS Region Pošembeří 2009
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Personální obsazení 2009
5/2010
- rezignovala dosavadní předsedkyně správní rady Martina Zdražilová, novým
předsedou zvolen Jakub Nekolný,
- rezignace předsedy dozorčí rady J. Nekolného, novou předsedkyní zvolena
Helena Váňová,
- výběrové řízení na ředitele obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří
- přihlášení dva uchazeči: Tomáš Havrda a Miloslav Oliva - výběrová komise a SR
vybrala dosavadního mandatáře a manažera kanceláře o.p.s. Miloslava Olivu.
6/2009
- tzv. roadshow v sedmi obcích region s cílem seznámení veřejnosti, obce,
neziskové organizace a podnikatele se strategickým plánem LEADER, vysvětlením
co je to LEADER, kdo může žádat o dotační prostředky, na jaké účely jsou finance
směřovány, co to je fiche, co je potřeba k podání žádosti, jaký je harmonogram
první (podzimní) výzvy a další. Roadshow se uskutečnila v těchto obcích:
Chrášťany, Škvorec, Úvaly, Nehvizdy, Český Brod, Doubravčice a Šestajovice – a
byla navštívena více jak 60 posluchačů.
7/2009
- konzultace projektových záměrů výzvy 2009/1/,
- výběr a počet fichí pro výzvu 2009/1/ ,
- text první výzvy pro podzim 2009,
- rozdělení činností v rámci SPL mezi pracovníky týmu (z dobrovolnické báze do
pracovních poměrů).

PRACOVNÍCI KANCELÁŘE ŘEDITELE O.P.S. 2009
Jméno
Miloslav Oliva
Blanka Slivová
Michaela Vítková
Štěpánka Šoupalová
Martina Procházková
Gabriela Záhrobská
Hana Vrbovcová

Zařazení
Ředitel
Asistentka
Manažerka SPL
Asistentka
Asistentka
Poradkyně
Asistentka

Prac.
úvazek
1,0
1,0
1,0
0,5
0,25
0,25
0,5

Kompetence
management, kontrola, jednání za o.p.s.
správa administrativy, vedení kanceláře
agenda spojená s administrací SPL
PR, propagace, web, dotace SčK
dotace SčK, projekty, statistiky
dohled nad hospodařením a financemi
asistence SPL, projekty
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Vybrané fiche pro výzvu 2009/1/
1) NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
2) NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí život
5) BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu
7) NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem
alokace 8,6 milionu korun , vyhlášení ……..
8,9/2010
- školení výběrové komise Mgr. Michalem Jarolímkem z MAS Sdružení růže,
- školení potencionálních žadatelů do první výzvy,
- příjem žádostí do podzimní výzvy proběhl v polovině září,
- následovala administrativní kontrola,
- kontrola přijatelnosti,
- zpracování chybníků.
10/2009
- hodnocení projektů,
- veřejná obhajoba,
- sestavení pořadí projektů dle jejich úspěšnosti,
- registrace projektů na RO SZIF.
11/2009
- kontrolou přijatelnosti SZIF neprošly dva projekty z celkových 19, jejich
administrace byla ukončena. Jednalo se o projekty z fiche č. 7 Vzdělávání napříč
generacemi i regionem.
12/2009
- příprava monitorovací zprávy pro SPL 2009,
- příprava aktivizace členů Monitorovacího výboru (MoVý), první setkání proběhlo
1. 2. 2010,
- sledování monitorovacích ukazatelů,
- vytvoření dokumentů pro kontrolu a monitoring realizovaných projektů.
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Tabulka monitorovacích ukazatelů MAS

Ukazatel
Územní studie
Opatření k poskytování informací o území
a místní rozvojové strategii

počet
akcí

1
3

akce


Cyklostudie „Cyklotrasy Pošembeří – Česká hrouda“



roadshow v sedmi obcích region



prezentace MAS na Regionálním setkání sítě mateřských
center (březen)
účast MAS na regionálním Dni Země na Klepci (duben)




Vzdělávaní členů, kteří se podílejí na
přípravě a implementaci místní rozvojové
strategie



5







Propagační akce

8










semináři pro vybrané MAS na ministerstvu zemědělství
(červen)
Interní školení práce s novým redakčním systémem
webových stránek (červenec)
Interní školení – spolupráce v týmu, role v týmu, organizace
týmu (září, říjen, listopad, prosinec)
seminář pro MAS - Leader systém, software k administraci
projektů SPL (prosinec)
školení výběrové komise s Mgr. Michalem Jarolímkem
z MAS Sdružení růže
novinové články o programu LEADER a první výzvě
v Regionu Pošembeří
účast MAS na slavnostech Královské brodění v Českém
Brodě (květen)
setkání starostů v Českém Brodě – představení LEADERu
propagace na mapě Klubu českých turistů „Okolí Prahy
východ“
účast na Ekumenickém setkání pod Řípem, které bylo
věnováno místním akčním skupinám. MAS Region
Pošembeří tam navázala partnerství s Československou
církví husitskou (říjen)
Úvalské notování 2009 - MAS byla partnerem (listopad)
propagace v rámci projektu Živá alej
Zhodnocení výzvy 2009/1/ a poděkování žadatelům
(prosinec)

4

členská
základna
MAS 20072009
celkem
členů
soukr.sektor veřejná spr. NNO
MAS
1.pol.2007
13
21
11
45
2.pol.
2007
13
21
11
45
1.pol.2008
14
21
11
46
2.pol.
2008
14
21
11
46
1.pol.2009
17
21
12
50
2.pol.
2009
17
21
12
50

Počet chyb výzva 2009/1/
Výzva 2009/1/
celkem kontrolováno
19 projektů
Žádost
přílohy
44
2,31 chyb na projekt

0,89 chyb na
projekt

projekt/osnova
17
66
3,47 chyb na
projekt

127
6,68 chyb na
projekt

monitorovací ukazatele MAS 2009

Územní studie

předpokládané předpokládané
k 12/2009 od 6/2009 do realizované
Žádost SPL
12/2009
k 12/2009
2
0
1

splněno v
%
200%

Opatření k poskytování informací o území a
místní rozvojové strategii
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3

3

100%

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a
implementaci místní rozvojové strategie
Propagační akce
Jiné
Celkem

5
8
7
30

4
3
2
12

5
8

125%
260%

nehodnoceno

17

141%

předpokládané údaje na rok 2009
porovnávané údaje
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Monitorovací výbor:
Předseda: Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města Český Brod
Členové:
Lenka Szabóová, místostarostka obce Chrášťany
Karel Stehlík, starosta obce Vyšehořovice
Pavel Píša – jednatel firmy MSC-Net s.r.o.
Ing. Josef Šplíchal – zemědělský podnikatel
Lenka Svobodová, Kulturní sdružení Tuklaty -Tlustovousy
Mgr. Jana Mašková, předsedkyně o.s. Naše Škvorecko
Souhlasí k 31. 12. 2009
V Českém Brodě dne 29.1. 2010
Podpis: ……………………………………………..
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