Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: II. etapa 2014 (květen – srpen 2014)
Název MAS: MAS Moravská cesta, z. 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, z.s. ve sledovaném období nevyhlásila výzvu.
V rámci II. Etapy 2014 (květen – srpen) se uskutečnily následující aktivity:
Členové a zaměstnanci MAS Moravská cesta se pravidelně účastní vzdělávacích akcí,
seminářů, výstav, apod.:
Země živitelka v Českých Budějovicích – 26.8.-31.8.2014
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
17.7.2014 – Výbor spolku (Náklo)
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
další (účast na výstavách apod.):
30.6.2014 – KS NS MAS Olomouc

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 (květen – srpen 2014) proběhla aktualizace SPL „Hanáci se
rozkévale … včel ovidite“
Změny se týkaly zejména přijetí nových členů a ukončení členství, některých členů v MAS
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.

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: 5+1
Obec Pňovice – Stavební úpravy garáže SDH (2) První hlášení bylo podáno v minulé
etapě – zapomnělo se uvést
Charita Šternberk – Revitalizace zahrady Mateřského centra Rybička v Litovli a její
vybavení (2)
Obec Bílá Lhota – Rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadba zeleně a nákup techniky
(1)
Fortová pevnost s.r.o. – Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov (1)
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Obec Pňovice – Stavební úpravy garáže SDH
Charita Šternberk – Revitalizace zahrady Mateřského centra Rybička v Litovli a její
vybavení
Obec Bílá Lhota – Rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadba zeleně a nákup techniky
Fortová pevnost s.r.o. – Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: kvalifikovaný odhad 5. 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: 3
Fortová pevnost s.r.o. – Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov
Obec Pňovice – Stavební úpravy garáže SDH
Fyzické kontroly na místě se účastní alespoň jeden pracovník kanceláře MAS (pokud je
dostatečný časový prostor, informuje i člena monitorovacího výboru).
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7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
22.5.2014 – akce pro veřejnost v rámci projektu spolupráce Příběhy našich kronik,
Štěpánov
12.6.2014 – exkurze do Jeseníků v rámci projektu spolupráce Cílem společného
snažení je rozvoj regionálního značení

- Častečně dokončena strategie na další plánovací období
- Od 29.8. se změnil název MAS - Moraská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
na Moravská cesta, z.s.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Probíhá realizace projektů spolupráce „Cílem společného snažení je rozvoj regionálního
značení“ a „Příběhy našich kronik“.
Pokračování v zpracovávání SCLLD MAS Moravská cesta 2014-2020.

Datum: 23. září 2014

Ing. Miloslava Hrušková
Manažerka MAS

