Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: I. etapa 2014 (leden – duben 2014)
Název MAS: Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Miloslava Hrušková, manažerka
MAS
kontakt: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz, 777 562 205
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

MAS Moravská cesta, o.s. ve sledovaném období nevyhlásila výzvu.
V rámci I. Etapy 2014 (leden – duben) se uskutečnily následující aktivity:
Členové a zaměstnanci MAS Moravská cesta se pravidelně účastní vzdělávacích akcí,
seminářů, výstav, apod.:
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
10.2.2014
25.3.2014
25.3.2014
25.3.2014

–
–
–
–

Programový výbor (Červenka)
Výbor partnerství (Červenka)
Valné shromáždění (Červenka)
Výbor spolku (Červenka)

Zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
další (účast na výstavách apod.):
9.1.2014 - Olomouc, jednání KS NS MAS
7.3.2014 - VH KS MAS Mohelnice
12. – 13.3. 2014 - VH NS MAS Týnec nad Sázavou
Naše MAS je koučující MAS Hříběcí hory v rámci Osvojování. Na území MAS Hříběcí hory
proběhl dne 6.2.2014 výběr projektů, kterého se za MAS Moravská cesta účastnila Julie
Zendulková a Miloslava Hrušková.
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
V uplynulém období se nevyskytly žádné závažnější problémy s realizací SPL (LEADER).
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Žádné problémy nenastaly.
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):
Ve sledovaném období (leden – duben 2014) proběhla aktualizace SPL „Hanáci se
rozkévale … včel ovidite“
Změny se týkaly zejména aktualizace orgánů Moravská cesta, o.s. – Programový výbor,
Výběrová komise a Monitorovací výbor a Revizní komise.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
Ve sledovaném období nebyly přijaty žádné nové žádosti.
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11
Římskokatolická farnost Bouzov - REKONSTRUKCE EL. VYTÁPĚNÍ KOSTELA (2)
Obec Červenka – Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů (1)
Obec Liboš – Nové zázemí pro spolkové aktivity (1)
Tělocvičná jednota SOKOL Křelov – SOKOLOVNA KŘELOV – výměna oken a dveří (1)
Obec Červenka – Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů (1)
Stalagmit, a.s. – Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově (2)
Rozvišť o.s. – „Školka v lese – radost nese!“ (2)
Nové Javoříčko, o.s. – Javoříčko ožije (1)
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 9
Obec Liboš – Nové zázemí pro spolkové aktivity
Obec Střeň – Oprava pomníku „Obětem světových válek“ ve Střeni
Římskokatolická farnost Bouzov - REKONSTRUKCE EL. VYTÁPĚNÍ KOSTELA
Tělocvičná jednota SOKOL Křelov – SOKOLOVNA KŘELOV – výměna oken a dveří
Obec Červenka – Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů
Stalagmit, a.s. – Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově
Rozvišť o.s. – „Školka v lese – radost nese!“
Nové Javoříčko, o.s. – Javoříčko ožije
Český svaz chovatelů Základní organizace Náklo – Oprava střechy budovy chovatelů v
Mezicích
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: kvalifikovaný odhad 10. Pracovníci
MAS provádí konzultace k již realizovaným projektům (monitoring, příprava žádosti o
proplacení, změnová hlášení atd.). Konzultace provádíme v kanceláři MAS, telefonicky, emailem apod.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 23
Zemědělské družstvo Unčovice - Pořízení zametače k traktoru
Ing. Petr Čamek - VODNÍ SVĚT LITOVEL

TJ Vodní Sporty Litovel - Hurá na kolo
Jan Lakomý - Pořízení mobilního drtiče
Tělocičná jednota SOKOL - Rekonstrukce podlahy v sokolovně
Tělocvičná jednota Sokol Náklo - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM PRO FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
obec Cholina - Výměna oken a dveří na budově MŠ v Cholině
Římskokatolická farnost Měrotín - Oprava portálu kostelní zdi
Stalagmit, a.s. – Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově
Obec Liboš – Nové zázemí pro spolkové aktivity
Římskokatolická farnost Bouzov - REKONSTRUKCE EL. VYTÁPĚNÍ KOSTELA
Rozvišť o.s. – „Školka v lese – radost nese!“
Nové Javoříčko, o.s. – Javoříčko ožije
Obec Červenka – Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů
Obec Střeň – Oprava pomníku „Obětem světových válek“ ve Střeni
Český svaz chovatelů Základní organizace Náklo – Oprava střechy budovy chovatelů v
Mezicích
Zemědělské družstvo Haňovice - Nákup zemědělských strojů
PONY KLUB OLEŠNICE o. s. - Zlepšení vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE, 2. etapa
Ing. Libor Tandler - "EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S DŘEVNÍ BIOMASOU PŘI REALIZACI
KRAJINOTVORNÝCH OPATŘENÍ"
Obec Skrbeň - Jaro, léto, podzim, zima - v hasičárně je vždy prima
Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace Vybudování dětského hřiště ve Střeni
Město Litovel – Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní v Litovli (ex-post)
Obec Štěpánov – Digitalizace kina v obci Štěpánov
Fyzické kontroly na místě se účastní alespoň jeden pracovník kanceláře MAS (pokud je
dostatečný časový prostor, informuje i člena monitorovacího výboru).

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení

Julie Zendulková
Miloslava Hrušková
Zdeněk Smékal

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
DPČ
PS
PS

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,1
0,1
0,8

Náplň práce

Poznámka

Manažer MAS
Manažer MAS
Manažer MAS

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
5.2.2014 - KPS projektu spolupráce Cílem společného snažení je rozvoj regionálního
značení, Olomouc
3.4.2014 – akce pro veřejnost v rámci projektu spolupráce Příběhy našich kronik,
Křelov
10. – 11.4.2014 – exkurze na Šumavu v rámci projektu spolupráce Cílem společného
snažení je rozvoj regionálního značení

- Probíhají veřejná projednávání v každé obci, spadající do území MAS Moravská cesta,
o.s.
- Aktualizace stanov v souladu s novým občanským zákoníkem a jejich schválení Valným
shromážděním
- Aktualizace jednacích řádů a jejich schválení

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Probíhá realizace projektů spolupráce „Cílem společného snažení je rozvoj regionálního
značení“ a „Příběhy našich kronik“.

Datum: 7. května 2014

Ing. Miloslava Hrušková
Manažerka MAS

