Finální verze (OPTP-IP)

Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP

1. Informace o projektu
Prioritní osa:

8.3a
Administrativní a absorpční kapacita - cíl Konvergence

Oblast podpory:

8.3.2a
Podpora absorpční kapacity

Název příjemce:

Via rustica o.s.

Číslo projektu:

CZ.1.08/3.2.00/14.00338

Evidenční číslo ISPROFIN:

117D312000225

Název projektu:

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Via rustica o.s.

Číslo smlouvy:

14978/2014-91/1

2. Informace o monitorovací zprávě
Číslo monitorovací zprávy:

3uGg9PM00101

Pořadové číslo hlášení:

1

Sledované období od:

01.01.2014

Sledované období do:

31.08.2014

Typ hlášení:

Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP

Datum finalizace hlášení:

26.09.2014

Plán výdajů na příští období:

0,00

Skutečnost výdajů za uplynulé
období:

486 260,75

Důvody k vrácení/ zamítnutí MZ/ výhrady:

3. Popis realizace projektu a problémů při realizaci za monitorované období
Popis realizace:
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Monitorované období, resp. zahájení realizace tohoto projektu započala dne 2.1.2014. Fyzické zahjení příprav
integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s. již bylo zahájeno v roce 2012, kdy byl zahájen sběr
dat a získávání analytických údajů o území.
O těchto aktivitách byla velmi intenzivně informována veřejnost a na základě získaných údajů došlo k navštívení
všech zastupitelstev obcí, které spadají do tohoto zájmového území. Následně došlo ke zpracování informací
získaných členy zastupitelstev a rad obcí. Návštěvy zastupitelstev probíhaly ve druhé polovině roku 2012 a v první
polovině roku 2013. Celkem bylo navštíveno 61 jednání zastupitelstev. Po těchto aktivitách v roce 2013 proběhla
veřejná jednání, kdy byla z jednání zastupitelstev definována témata, resp. okruhy pro veřejná jednání, kam byla
zvána širokospektrá veřejnost. Tyto aktivity byly ukončeny v říjnu 2013.
Samotná fyzická realizace projektu spočívala zejména v aktualizaci dat a informací, ke zpracování SWOT analýz
vzniklých z předcházejících jednání a následně došlo k přípravě první pracovní verze integrované strategie, která
byla zaslána k uveřejnění a připomínkování na Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci samotného dokumentu
vzniklo v tomto období mnoho podpůrných materiálů, ze kterých vychází tvrzení samotné integrované strategie.
Pracovní verze strategie je uveřejněna na internetových stránkách: http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzvac-2/MAS/Via-rustica-o-s
Dále je pracovní verze umístěna na webových stránkách MAS - odkaz: http://www.viarustica.cz/projekty-sdruzenivia-rustica/integrovana-strategie-mas-via-rustica-pro-obdobi-2014-2020/pracovni-verze-c-1-integrovane-strategiezajmoveho-uzemi-mas-via-rustica-os
Hlavní osoby, které se podíleli na přípravě pracovní verze strategie:
- Lucie Hlavinková: úvazek 1 (pracovnice do listopadu 2013, koordinuje práce z mateřské dovolené od prosince
2014)
- Jiří Hodinka: úvazek 0,5
- Ivana Ťoupalová: úvazek 0,125
- Šár
Problémy při realizaci:
V rámci přípravy pracovní verze strategie vzniklo několik dílčích drobných problémů, které jsou řazeny vzestupně
od důležitých po méně důležité:
Lidské zdroje:
MAS Via rustica o.s. měla připraveny pracovníky pro přípravu strategie, kteří měli patřičné reference a patřičné
dovednosti pro přípravu pracovního návrhu strategie. Ze zdravotních důvodů ještě před samotným fyzickým
zahájením realizace projektu bohužel 2 pracovníci ze 4 odešli ze zdravotních důvodů a ihned od počátku projektu
byl řešen problém s lidskými zdroji.
Náledně proběhlo několikero přijímacích řízení, kdy mnozí uchazeči o práci neobstáli u přijímacího pohovoru a ve
své podstatě první pracovnicí, která byla přijata, je Ing. Kateřina Pekařová. Bohužel s touto pracovnicí byl
rozvázán pracovní vztah ještě ve zkušebním období, neboť nedocházelo k plnění úkolů dle požadavku vedení
MAS Via rustica o.s. Následně do pracovního týmu v srpnu 2014 nastoupila Lucie Benáková.
Důvěryhodnost získaných dat:
MAS Via rustica o.s. již v minulosti získala značné množství informací a analytických z různých zdrojů, problém
nastal při porovnání dat, kdy se některá data neshodují. MAS Via rustica o.s. tento problém eliminovala a řešila
vlastními silami přímo v území, kdy docházelo ke konzultacím se samotnou veřejností, aktivními osobami v
obcích, se starosty, NNO, podnikateli, apod.

4. Další plán realizace projektu
Dalším plánem MAS Via rustica o.s. v dokončení práce na strategii zájmového území je následující:
- dokončení standardizace MAS: dle podmínek MZe
- zapracování připomínkového řízení č. 1 ze strany MMR
- projednání pracovní verze strategie v orgánech obcí
- zahájení připomínkového řízení č. 2 pro veřejnost ze zájmového území a pro aktéry působících na tomto území
- finalizace konečné podoby strategie zájmového území
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5. Plnění finančního plánu
Finanční plán:
- celkové plánované výdaje projektu: 750 000,- Kč
- z toho služby: 150 000,- Kč (tato položka nebyla realizována, neboť plánované zařazení externích subjektů bylo
nahrazeno pracovníky MAS Via rustica o.s.)
- mzdové náklady: 600 000,- Kč dle finančního plánu, celkové realizované mzdové výdaje jsou ve výši 486 260,Kč (v této položce došlo ke značné úspoře).

6. Indikátory hlášení
Kód nár. číselníku:

48.05.00

Název indikátoru:

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)

Aktuální dosažená hodnota:

1,00

Výchozí hodnota:

0,00

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum dosažení plánované hodnoty:

31.08.2014

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2014

Měrná jednotka:

Počet

Popis plnění indikátorů:

7. Horizontální témata
Rovné příležitosti:
Je neutrální
Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt je neutrální k rovným příležitostem.
Udržitelnost:
Projekt bude pokračovat dle plánu, tedy až do procesu schválení strategie k realizaci. Nejpozdější termín pro
schválení k realizaci je k datu 31.12.217. MAS Via rustica o.s. předpokládá splnění ve výrazně kratší době.
Životní prostředí:
Projekt je ekologicky neutrální, oblast životního prostředí nezhoršuje a ani nezlepšuje.
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8. Zajištění publicity a informování o projektu
Název publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Stav při podání projektové žádosti:
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Byl podepsán souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.
Název publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Stav při podání projektové žádosti:
Uvedení log na 1. stránkách všech vytvořených materiálů či související dokumentace/dokladů s
projektem.
Případné doplnění zpětně na dokumenty související s realizací tohoto projektu (nalepení samolepek s logy
programu do záhlaví/zápatí dokumentu, dopsání čísla projektu a příslušné etapy na související doklady,
příp.
použít razítko s názvem, číslem a etapou projektu, apod.).
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Jsou uvedena loga poskytovatele dotace dle příručky pro publicitu na prvních stránkách všech
vytvořených materiálů či související dokumentace/dokladů s projektem.

9. Výběrová řízení
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10. Přílohy
Číslo přílohy:

2

Počet listů:

Název přílohy:

Soupiska faktur k závěrečné
monitorovací zprávě

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

5

Počet listů:

Název přílohy:

Kopie účetních dokladů k
soupisce faktur

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

6

Počet listů:

Název přílohy:

Kopie výpisů z bankovních účtů
dokládajících uskutečnění plateb v
souvislosti s realizací projektu
OPTP

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:
Počet listů:

7

Název přílohy:

Seznam čísel účtů s uvedením
názvu banky

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:
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Číslo přílohy:

9

Počet listů:

Název přílohy:

Kopie pracovní smlouvy, popř.
DPP, popř. DPČ, jmenování,
pracovní náplně, výkazy práce
(timesheety)

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

10

Počet listů:

Název přílohy:

Podklady prokazující dodržení
pravidel pro publicitu

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

12

Počet listů:

Název přílohy:

Zjednodušená žádost o platbu
vygenerovaná z aplikace
BENEFIT7

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:
Počet listů:

13

Název přílohy:

Seznam příloh

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:
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Číslo přílohy:

14

Počet listů:

Název přílohy:

Výpis z oddělené účetní evidence
k projektu

Počet kopií:

Datum schválení:
Příloha:
Popis:

11. Čestné prohlášení příjemce
Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:
1.

informace uvedené v monitorovací zprávě včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a
úplné a že jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů;

2.

na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v
rámci OPTP;

3.

příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny
jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s
předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro
trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;

4.

při realizaci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a ES;

Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:
Místo a datum:
Podpis a razítko:

Převzal (pracovník ZS)

Podpis
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