MONITOROVACÍ ZPRÁVA 5/2014 - 8/2014

Monitorovací zpráva o realizaci SPL a činnosti MAS
Zpráva za období: 5/2014 – 8/2014
Název MAS: MAS Region Pošembeří
Zpracovatel zprávy: Ing. Šárka Pučálková, manažerka SPL a monitoring projektů
Kontakt: pucalkova@posemberi.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období
a) vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
Vyhlášení výzvy, výběr projektů ani registrace projektů na RO SZIF v tomto období
neproběhlo.
b ) účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
13. 5. 2014 – Jednání a zakládání nové MAS v okolí Mladé Boleslavi – OÚ Řepov (za MAS
přítomen: p. Oliva): Na schůzce probíhalo jednání ohledně založení nové MAS. Pan Oliva
radil (školil) novou MAS.
14. 5. 2014 – Schůzka s ČZU - kancelář Regionu Pošembeří o.p.s. (za MAS přítomen: p.
Oliva): Na schůzce probíhalo jednání ohledně možné spolupráce.
5. 2. 2014 - Jednání s novou MAS Střední Polabí o.s.- kancelář Regionu Pošembeří o.p.s.
(za MAS přítomen: p. Oliva): Na schůzce probíhal koučing.
15. – 16. 5. 2014 – Seminář EVALUACE pro KS MAS v Jižních Čechách – informace o
možné evaluaci, jak si s ní nejlépe poradit (za MAS lektor p. Oliva) MAS bude aplikovat
poznatky ze semináři ve vlastní praxi
30. 5. 2014 – Turistické cíle pro handicapované – Kutná Hora – akce Středočeského kraje
(za MAS přítomen: p. Oliva, p. Mannová) – rozšíření možností využití turistických cílů
v území MAS
5. 6. 2014 – Seminář EVALUACE v Jižních Čechách – MAS Krajina srdce, Mladá Vožice informace o možné evaluaci, jak si s ní nejlépe poradit (za MAS přítomen p. Oliva) - MAS
bude aplikovat poznatky ze semináři ve vlastní praxi
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4. 6. 2014 – Seminář EVALUACE v Jižních Čechách – exkurze v Pošembeří – příklady
dobré praxe, otázky a odpovědi - informace o možné evaluaci, jak si s ní nejlépe poradit (za
MAS přítomni p. Oliva, p. Pučálková ).
9. – 10. 6. 2014 – Školení Strategie a Standardy - Jizerka (za MAS přítomni p. Oliva, p.
Tůmová) - Osada Jizerka u Kořenova; program byl zaměřený na vysvětlení procesu a
obsahu jak Standardizace, tak přípravy SCLLD v MAS
29. 7. 2014 – Školení Praha MZe - Standardy – informace o standardech, čím dokládat, jak,
formulář k vyplnění, rady právníků (za MAS přítomni p. Oliva, p. Pučálková).
MAS Region Pošembeří, ve sledovaném období realizuje projekt Spolupráce Vzdělávání
„Učíme se filmem“. Probíhají semináře, organizační schůzky a přípravy na Filmový festival.
Toto období bylo téma PROSTUPNOST KRAJINY (6. 5. 2014), SAMOSPRÁVA NA
VENKOVĚ (20. 5. 2014) a EKONOMIKA NA VENKOVĚ (3. 6. 2014).
c) informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
1. 5. 2014 – Veteráni v Českém Brodě – Český Brod (za MAS přítomen p. Oliva).
Propagace MAS a podnikatelů z území MAS (Sady Tuchoraz, Bohemia Apple)
10. 5. 2014 – Má Vlast, Praha – propagace MAS ( od MAS poskytnuté materiály k
propagaci)
12. 5. 2014 – Schůzka starostů ORP Český Brod – Český Brod (za MAS přítomni p. Oliva,
p. Tůmová, p. Pučálková, p. Mannová). Propagace MAS a podnikatelů z území MAS (Sady
Tuchoraz, Bohemia Apple, Kounické pivo, Kolinger - sušenky).
7. 6. 2014 – Otevření naučné stezky „Kounická cesta“ - Kounice
(žadatelem) – od MAS poskytnuté materiály k propagaci

– propagace MAS

28. 6. 2014 – ŠTOKFEST (hudební festival) – Český Brod - Štolmíř (za MAS přítomna p.
Pučálková). Propagace MAS (Filmový festival).
4. – 7. 7. 2014 SOMMER LEADER FEST v Biogradu, Chorvatsko – prezentace MAS (za
MAS přítomen p. Oliva) – prezentace regionálních produků, činnost MAS a turistické cíle
regionu
19. 7. 2014 – Hradešínské struny (hudební festival) – Hradešín (za MAS přítomni p.
Pučálková, p. Oliva). Propagace MAS (Filmový festival) a podnikatelů z území MAS
(Kounické pivo).
9. 8. 2014 – Hradešín ROCKOWER Fest (hudební festival) – Hradešín (za MAS přítomen
p. Oliva). Propagace MAS (Filmový festival).
16. 8. 2014 – Oslava 90. Narozenin SK Podlipan Přišimasy – fotbalové hřiště Přišimasy .
Propagace MAS. (žadatelem) – od MAS poskytnuté materiály k propagaci
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23. 8. 2014 – 20. Narozeniny festivalu Rock for People (hudební festival) – Český Brod (za MAS přítomni p. Ištvániková, p. Vrbovcová). Propagace MAS (Filmový festival).
27. 8. – 3. 9. 2014 – Země Živitelka – České Budějovice - prezentace MAS (za MAS
přítomni: p. Oliva, p. Vrbovcová) – stánek prezentující regionální produkty, činnost MAS a
turistické cíle regionu
- články v Českobrodském ZPRAVODAJI každý měsíc.
- navázána úzká spolupráce s týdeníkem Náš Region
- psaní tiskových zpráv (cca 8 ks) uveřejněné na našich webových stránkách a některé
v týdeníku Náš Region
- vkládání aktuálních informací a tiskových zpráv na webové stránky www.posemberi.cz

d) zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupiny nezasedaly.
Schůzky orgánů MAS
MoVý – nezasedal
PrVý – nezasedal, hlasování Per Rollam o zájmových skupinách (12.- 14. 8. 2014)
VýKo – nezasedala
SR – 24. 6. 2014
DR – 24. 6. 2014
Plénum – neproběhlo
Zakladatelé - 4. 6. 2014
Dne 19. 6. 2014 se uskutečnilo pracovní jednání k návrhové části SCCLD, které se účastnili
pracovníci kanceláře a členové MAS.

e) další (účast na výstavách apod.)
4. 7. – 6. 7. – 2.LAG Summer Festival v Chorvatsku, Biograd– snaha o navázání spolupráce
se zahraničními MAS (Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko)
27. 8. – 3. 9. 2014 – Země Živitelka – České Budějovice - prezentace MAS (za MAS
přítomni: p. Oliva, p. Vrbovcová) – stánek prezentující regionální produkty, činnost MAS a
turistické cíle regionu
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- odesílání e-mailových zpráv partnerům o činnosti MAS, měsíc květen (POŠemberská
POŠta)

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
a)

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Díky neodhadnutému časovému harmonogramu či počasí je vysoké procento Změnových
hlášení za účelem prodloužení Žádosti o proplacení.
Časté problémy jsou s projekty, které se týkají staveb a rekonstrukcí. Největším problémem
je doložení výdajů v RTS a doložení kolaudace či nutné úpravy projektu.
Kontroly projektů v průběhu realizace i po ukončení realizace projektů probíhají
s nepatrnými problémy, žadatelé upravují své projekty během realizace. Jejich smysl se tím
nemění. Vznikají Změnová hlášení, která je třeba důsledně kontrolovat.
Žadatelé odkládají vyúčtování dotací a dostávají se do krajních termínů Žádosti o
proplacení.

b) problémy při realizaci IV.1.1
Problémem můžeme chápat obtížnost komunikace se členy MAS (obce), starostové jsou
zahlceni a přetíženi, nemají již sílu komunikovat s MAS.
c)

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Nenastaly žádné problémy, jelikož jsme výzvu v tomto období nevyhlašovali

d) další
Nenastaly žádné další problémy. Problémy přetrvávají, finanční problémy MAS, jelikož se
stále posouvá termín Standardizace, odevzdání Strategie,… z čeho bude MAS financovat
své zaměstnance stále trvá.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Na základě zkušeností jsme umístili podrobné prezentace s návodem „Manuálem
úspěšného žadatele“, „Školení žadatelů“ na www stránky. Jsou k dispozici i těm, kteří na
školení nebyli přítomni. Prezentace jsou podrobné, aby zde žadatel našel co nejvíce
informací.
Stránky byly doplněny VZORY a výtahem pravidel (http://www.posemberi.cz/dotace/balicekpro-uspesne/po-podpisu-dohody-se-szif/). S žadateli jsme provedli soukromé konzultace a
upozornili je na možné překážky (možnost vyvarování se dříve než situace nastane).
Vytvořili jsme přehlednější web pro lepší orientaci žadatelů a stále doplňujeme podrobnější
informace na základě poznatků a zkušeností s žadateli (i tak někteří žadatelé pátrají –
udělat návod, kde co najdou?).
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Doporučení žadatelům – zabývat se projektem ½ roku před termínem o proplacení. Žadatel
si uvědomí, zda je projekt již zrealizovaný či musí podat Změnové hlášení a změnit
harmonogram včetně termínu dokončení realizace projektu. Konzultace s MAS během
realizace projektu.
Domluva s MoVý o kontrole projektů ex-post. Minulé kontroly ex-post proběhly a byly
úspěšné. Schůzka s MoVý naplánována na 9/2014. Je to bič pro žadatele, který je vede
k udržitelnosti projektu.

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu
SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je
již v hlášení):
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
Změny jsme nezaznamenali.
.

Personální obsazení
V kanceláři k personálním změnám došlo, byly sníženy úvazky a přijaty dvě asistentky
mimo SPL.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 15 x (Obec Přišimasy 16. 6. 2014,
SK Podlipan Přišimasy 20. 5. 2014, Obec Kšely 14. 6. 2014, Obec Květnice 10. 6. 2014, Obec
Jirny 27. 5. 2014, Město Úvaly 13. 8. 2014, Ing. Václav Luka 23. 6. 2014, FATOS, spol. s r.o.
24. 7. 2014., Obec Vrátkov 26. 6. 2014, Obec Bříství 29. 8. 2014 , Hana Zvolská 30. 7. 2014,
Obec Dobročovice 2. 6. 2014, Ak. Soch. ZDENĚK HOŠEK 22. 7. 2014, TJ Sokol Jirny 9. 5.
2014, Jan Král 27. 5. 2014 (podtržená hlášení jsou posun termínu Žádosti o proplacení)
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7x MAS již podepsala Žádosti o
proplacení (kontrola proběhla u více žádostí, ale bohužel nebyly ještě k podpisu, jelikož zde byly
chyby).
(obec Přišimasy, SK Podlipan Přišimasy, Obec Kšely 2x, obec Květnice, Obec Šestajovice,
Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 7x
-

obec Přišimasy, SK Podlipan Přišimasy, Obec Kšely 2x, obec Květnice, Obec
Šestajovice, Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova, Obec Bříství, p. Zdenek Hošek
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-

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

Po celou dobu probíhají konzultace k projektům již realizovaných, zrealizovaných.
Konzultace jsou poskytovány po celou dobu sledovaného období, tedy 5. – 8. měsíc roku
2014.
-

V kanceláři se konzultovalo v období 5. – 8. měsíce celkem cca 31x bylo to nad
projekty, které potřebují změnové hlášení či si žadatel potřebuje ujasnit určité
skutečnosti (SK Podlipan Přišimasy 2x, Obec Bříství, Obec Dobročovice, Obec Jirny,
Město Úvaly 2x, Obec Přišimasy 4x, Obec Květnice 3x, Jan Král 1x, FATOS 2x, Obec
Kšely 5x, Obec Vrátkov 3x, p. LUKA 2x, Obec Šestajovice 1x, p. Hana Zvolská,
Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova 2x).

-

Za fyzické konzultace lze počítat návštěvy zástupce MAS a MoVý při kontrolách ex-post
a před podáním ŽoP

-

E-mailem cca 100x (podrobnosti k monitoringu po dokončení projektu, nové projekty
napřímo, konzultace se SZIF, konzultace s MoVý, konzultace s žadatelem ohledně
běžícího projektu, Každoroční zprávy po dobu udržitelnosti projektu).

-

Telefonicky cca 90x (většinou jde o dotazy na změnové hlášení či podrobnosti
k monitoringu po dokončení projektu nebo dotazy ohledně účtování či konzultace
k probíhajícímu projektu, často se konzultují i každoroční zprávy po dobu udržitelnosti
projektu.

-

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3x (TJ Sokol Český Brod, MŠ Liblice, M´am´aloca)

-

Počet účastní na kontrolách v době udržitelnosti projektu: 0x
budou plánovány 9/2014 na zasedání MoVý.

- termíny kontrol

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
PRACOVNÍCI KANCELÁŘE ŘEDITELE O.P.S. 2014 – stav k 31. 8. 2014

Jméno

Zařazení

Prac.
úvazek

Miloslav Oliva
Gabriela Mannová
Jana Tůmová
Gabriela
Záhrobská

ředitel
asistentka
asistentka

0,9
1
0,5

asistentka

DPP

Hana Vrbovcová

0,6

Šárka Pučálková

asistentka
manažerka
SPL

Petra Ištvániková

asistentka

0,4

0,8

Kompetence
Management SPL (0,2), kontrola, ředitel za
o.p.s. (0,1), strategie (0,6)
o.p.s 1,0 od 4/2014
strategie 0,5
monitoring dokončených projektů
asistence strategie0,1, projekt Učíme se
filmem 0,5
manager SPL, agenda spojená s
administrací SPL 0,2, strategie 0,6
strategie 0,4, projekt Učíme se filmem
DPP, PR, propagace, aktualizace www
stránek
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7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací
SPL, např. dle ISÚ, např.: účast na jiných projektech, programech,
podnikatelská činnost MAS)
MAS Region Pošembeří, ve sledovaném období realizuje projekt Spolupráce Vzdělávání
„Učíme se filmem“. Probíhají semináře, organizační schůzky a přípravy na Filmový festival.
Toto období bylo téma PROSTUPNOST KRAJINY (6. 5. 2014), SAMOSPRÁVA NA
VENKOVĚ (20. 5. 2014) a EKONOMIKA NA VENKOVĚ (3. 6. 2014).
MAS Region Pošembeří, realizovala ve sledovaném období projekt financovaný Nadací
Vodafone. V rámci tohoto projektu byl vytvořen pracovní list pro děti ZŠ o slovanských
hradištích a životě Slovanů v Regionu Pošembeří. Projekt se jmenuje Pošembeří trochu
jinak, aneb co nenajdete v učebnicích.
MAS Region Pošembeří se účastnila se svým stánkem výstavy Země Živitelka 2014.
Ředitel o.p.s. Miloslav Oliva přednáší na VŠ a VOŠ (Husův institut teologických studií
v Praze) předmět „Problematika financování a Fundraising“. V tomto období se přednášky
nekonaly, začínají v 10/2014.
Kancelář MAS poskytuje odbornou konzultaci studentkám a studentům VŠ a pomáhá
s podklady pro jejich seminární a diplomové práce.
- Výbor NS MAS ČR (p. Oliva) – 13. 5. 2014
- Výbor krajské sítě MAS středočeského kraje (KS MAS Sk) – jednání se Sdružení místních
samospráv (SMS) Pha 5 (p. Oliva) – 13. 5. 2014
- Komise podpora podnikání Sk – Pha, KÚ – Ro SZIF (p. Oliva) – 21. 5. 2014
- Výbor pro regionální rozvoj (VRR) KÚ Sk Praha (p. Oliva) – 22. 5. 2014
- KS MAS Sk Mníšek pod Brdy (p. Oliva) – 23. 5. 2014
- Výbor NS MAS ČR – Praha (p. Oliva) – 16. 6. 2014
- Výbor regionálního rozvoje na středočeském kraji (RR na Sk) (p. Oliva) – 17. 6. 2014
- Jednání Komise pro rozvoj podnikání (KRP) v Sk, Praha (p. Oliva ) - 18. 6. 2014
- KS MAS Sk ve Zbraslavicích (p. Oliva) 26. 6. 2014

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Klíčovou aktivitou bude rozhodně zpracování nové Integrované strategie území (ISÚ) pro
nové finanční období 2014 – 2020. Další aktivitou je splnění standardů.
Plánujeme se zúčastnit akcí:
-

zúčastnit se jednání KS MAS Sk,
zúčastnit se jednání výboru NS MAS
koučing nových MAS
monitoring projektů
kontrola projektů ex-post
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-

Oslava Vyšehořovické tvrze (6. 9. 2014)
Národní konference VENKOV 2014
Modlitba za domov
Filmový festival

Datum:

5. 9. 2014

Pučálková

Podpis:

Monitorovací zpráva byla dána na vědomí e-mailem MoVý MAS.

Monitorovací ukazatele MAS

Ukazatel
1.
Územní studie
2.
Opatření k poskytování informací
o území a místní rozvojové strategii
3.
Vzdělávání členů, kteří se podílí
na přípravě a implementaci místní
rozvojové strategie
4.
Propagační akce
5.
CELKEM

Počet uskutečněných podpořených akcí
0
11
12

23
46

8

