Zápis z jednání VH MAS
21. ledna 2020, Sokolovna Střítež n.L.
Přítomni:
1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
1. Radovan Mikuš, občan
2. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
3. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
4. Ladislav Lesák, Obec Býškovice
5. Marcela Tomášová, MR Hranicko
6. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
7. Eduard Kavala, Obec Bělotín
8. Marcela Tomášová, MR Hranicko
9. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
10. Marek Pavela, Obec Teplice n.B.
11. Mirko Troup, občan
12. Petra Kočnarová, obec Skalička
13. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
14. Haitl Radim, obec Střítež n/L
15. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
16. Miroslav Wildner, FO Hranice
17. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
18. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s.
19. Roman Horník, Hranicko a.s.
20. Oldřich Šnajdárek, SHR
21. Petr Březík, občan
22. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
23. Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n.L.
24. Jan Remeš, ZD Partutovice

25. Marta Pavelková, Spolek Patriot
26. Jana Černá, TJ Střítež n. L.

Omluveni:
1. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
2. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
3. František Kopecký, FO Rakov
4. Jana Světlíková, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.
5. Markéta Čočková, Eko.Prima Fin, spol. s r.o.

Hosté:
Žaneta Rosová, MAS Hranicko
Hana Gaďurková, MAS Hranicko
Šárka Beránková Vránová, MAS Hranicko
Mgr. Radka Pospíšilová, MěÚ Hranice
Mgr. Michaela Pešanová, MěÚ Hranice
Mgr. Dagmar Nesvadbová, MěÚ Hranice

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, uvedl, že shromáždění VH MAS je usnášeníschopné
(přítomno jen 26 členů ze 49) a zahájil tak jednání VH MAS.
Počet přítomných členů: 26

Program jednání:
1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Přijetí nového člena – Andělé stromu života z.s.

4.

Střednědobý plán sociálních služeb

5.

Vyplacení odměny členům Výboru MAS za období červen 2019 až září 2019

6.

Aktualizace Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko

7.

Změna SCLLD - Zrušení Fiche MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské a aktivita MAS-IROP 06
Infrastruktura předškolního vzdělávání

8.

Schválení Fiche 20 Obnova vesnic - Aktivity, Principy preferenčních kritérií, Max.
rozpočet projektu, indikátory

9.

Úprava indikátoru 82000 projektu Režie MAS I.

10. Vstup MAS Hranicko do Asociace regionálních značek
11. Různé
 MAP II
 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho
změnu? Nikdo nevystoupil.

1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/1/2020
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu Radim Haitl, Marcela Tomášová
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

2.

Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne
17.9.2019, perrollam hlasování 11.10.2019, jednání VH 22.10.2019 a perrollam hlasování
20.12.2019.
UVHMAS/24/2019
a) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2018
b) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2018
Usnesení splněno. Výroční zpráva byla umístěna na web MAS Hranicko a zaslána na rej. Soud.

UVHMAS/25/2019
a) VH MAS projednala úpravu v odměňování členů orgánů MAS Hranicko formou DPP
b) VH MAS schválila úpravu v odměňování členů orgánů MAS Hranicko formou DPP
Usnesení splněno.
UVHMAS/26/2019
a) VH MAS projednala preferenční kritéria 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
b) VH MAS schválila preferenční kritéria 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
Usnesení splněno. Nyní MAS zpracovává první kolo připomínek z ŘO k této výzvě.
UVHMAS/27/2019
a) VH MAS projednala využití zbývajících prostředků v dotačním programu MAS-PRV
b) VH MAS rozhodla o rozšíření dotačního programu MAS-PRV o článek 20
c) VH MAS rozhodla o přesunu finančních prostředků z fiche 15 do článku 20
Usnesení revokováno usnesením UVHMAS/33/2019 z mimořádné Valné hromady.
UVHMAS/28/2019
a) VH MAS projednala aktuální stav v programovém rámci MAS-OPZ, včetně situace ve 4. výzvě MAS-OPZ
Sociální podniky
b) S ohledem na maximální dočerpání zbytkových finančních prostředků v programovém rámci MAS-OPZ Valná
hromada MAS schválila přesun všech zbytkových prostředků do opatření Sociální podniky, a to pouze v situaci,
pokud tato nastane, že dojde k zamítnutí podané žádosti o přezkum ve 4. výzvě MAS-OPZ Sociální podniky
Usnesení splněno. Dne 23.9.2019 došlo k zamítnutí žádosti o přezkum ve 4. výzvě MAS-OPZ Sociální podniky. Proto
došlo k přesunu všech zbytkových prostředků této výzvy a vyhlásila se nová 7. výzva MAS-OPZ Sociální podniky II. Výzva
byla vyhlášena 19.11.2019 a sběr žádostí byl ukončen 31.12.2019. Nyní na MAS probíhá kontrola přijatelnosti a
formálních náležitostí.
UVHMAS/29/2019
a) VH MAS projednala převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k 1. 1. 2020.
b) VH MAS schválila převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k 1. 1. 2020.
Usnesení splněno. Další informace v bodě 7 dnešního jednáni.
UVHMAS/30/2019
VH MAS schvaluje přijetí člena iHranice.cz s.r.o.
Usnesení splněno.
UVHMAS/31/2019
VH MAS zvolila pátým členem KK MAS iHranice.cz s.r.o.
Usnesení splněno. Změna již zapsána na Rej. soudě.
UVHMAS/33/2019

VH MAS revokuje usnesení UVHMAS/27/2019.
UVHMAS/34/2019
a) VH MAS projednala využití zbývajících prostředků v dotačním programu MAS-PRV
b) VH MAS rozhodla o rozšíření dotačního programu MAS-PRV o článek 20
Usnesení splněno. Rozšíření SCLLD o článek 20 bude předmětem Hlášení o změně SCLLD, které management připravuje
k podání. Podrobněji viz bod dnešního jednání
UVHMAS/35/2019
VH MAS rozhodla o přesunu finančních prostředků z fiche 15 do článku 20 ve výši 1. mil Kč a zbylých 914.180,- rozdělit
do fichí 11, 12, 13, 14.
Usnesení nebylo přijato.
UVHMAS/36/2019
VH MAS rozhodla o přesunu veškerých finančních prostředků v objemu 1.914.180,- z fiche 15 do článku 20
Usnesení splněno. Pro schválení přesunu alokace řídícím orgánem je nutno kromě přesunu alokací též usnesením zrušit
Fichi 15 viz samostatný bod dnešního jednání.
UVHMAS/37/2019
VH MAS pověřuje PS Obyvatelstvo a soc. infr. vypracováním návrhu zařazení oblastí a rozdělení alokací v rámci článku
20 a jeho předložení na následnou VH
Usnesení splněno. PS se sešla na svém jednání 19.11.2019, výsledkem je návrh Fiche 20 viz samostatný bod dnešního
jednání
UVHMAS/38/2019
VH pověřuje management MAS a předsedu Výboru MAS vypracováním návrhu změn stanov spolku a jednacího řádu
VH a taktéž jeho předložením na následující VH.
Usnesení splněno. Další informace v bodě 3 dnešního jednání.
UVHMAS/39/2019
Valná hromada MAS projednala aktualizaci Fichí 11-14 pro Výzvu č.4 dotačního programu MAS-PRV.
Valná hromada MAS schvaluje aktualizaci Fichí 11-14 pro Výzvu č.4 dotačního programu MAS-PRV.
Usnesení splněno. Fiche zaslány k sérii konzultací se SZIF, jejich podoba emailem schválena, Fiche byly dne 8.1.2020
podány ke schválení přes Portál Farmáře.

UVHMAS/2/2020
a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS
b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Přijetí nového člena – Andělé stromu života z.s.
Dne 16.1.2020 obdržela MAS přihlášku ke členství od spolku Andělé stromu života z.s. (sektor:
soukromý, druh člena: nestátní nezisková organizace, zájmová skupina: 4 - vzdělávání, sociální
služby, obec působnosti: Hranice, zástupce: Šimák Martin, sídlo: Nový Jičín). Bohužel pan Šimák
se z jednání musel omluvit.

UVHMAS/3/2020
a) Valná hromada MAS schvaluje přijetí Andělé stromu života z.s. ke členství v MAS Hranicko
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

4.

Střednědobý plán sociálních služeb

V. Skácel uvedl, že úvodní informace o přípravě Střednědobého plánu soc. služeb SO ORP Hranice
2020-2022 proběhly na jednání VH MAS 17.9.2019 v bodě různé. Dne 27.9. 2019 se konalo další
jednání Řídicí skupiny, na kterém byla představena finální podoba plánu. Veřejné projednání
Střednědobého plánu proběhlo 3.10. 2019, dokument byl dne 14.11.2019 představen
Zastupitelstvu města (ZM) Hranice a dne 12. 12. 2019 byl ZM schválen. Dodal, že Plán bude
každoročně vyhodnocován formou akčních plánů a postupně budou naplňována jednotlivá
opatření.
Bližší informace ke Střednědobému plánu soc. služeb představily přímo na jednání zástupkyně
odboru sociálních věcí z Městského úřadu Hranice.
(přítomno 26 členů z 50)

UVHMAS/4/2020
VH MAS bere na vědomí Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice 2020-2022
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

5.

Vyplacení odměny členům Výboru MAS za období květen 2019 až září 2019

V. Skácel uvedl, že poslední vyplacení odměny členům Výboru MAS a KK MAS proběhlo v květnu
2019 (za období leden/2018 až duben/2019). Dne 17.9.2019 schválila VH MAS na svém jednání
navýšení odměny členům Výboru MAS a KK MAS ze 120 Kč/hod. na 200 Kč/hod. Se všemi členy byl
sepsán Dodatek č. 1 k DPP zachycující tuto změnu. Navýšení limitu byl důvodem vyčíslení
odpracované doby členů Výboru MAS a KK MAS za období dosud neproplacené čili květen 2019 až
17.9.2019. KK MAS v daném období neměla žádné jednání, Výbor MAS měl 2 jednání – podrobněji
v tab. 01 - Dochazka clenu MAS na jednani Výbor, KK- květen 2019 až 17.9.2019, která byla součástí
podkladových materiálů k jednání.

UVHMAS/5/2020
a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka 01 Dochazka clenu MAS na jednani Výbor, KK- květen 2019 až 17.9.2019.
b) Valná hromada MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka 01 Dochazka clenu MAS na jednani Výbor, KK- květen 2019 až 17.9.2019.
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

6.

Aktualizace Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání VH pověřila management MAS a předsedu Výboru
MAS vypracováním návrhu změn stanov spolku a jednacího řádu VH a taktéž jeho předložením na
následující VH.
Návrh změny stanov předložen ve změnovém režimu, dochází ke změně v jediném článku 10.
Valná hromada; odst. 8.:
- Pro přijetí usnesení Valné hromady je třeba

nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

Každý člen má při hlasování jeden hlas, kromě výjimek definovaných v bodech 9. a 10. tohoto
článku.

Ostatní beze změn.

Návrh změn Jednacího řádu Valné hromady předložen ve změnovém režimu, změna pouze
v kapitole VI.:

Oba upravené dokumenty byly součástí podkladových materiálů k jednání.

UVHMAS/6/2020
a) Valná hromada MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
b) Valná hromada MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
c) Valná hromada MAS projednala aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z.

s.
d) Valná hromada MAS schválila aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z. s.

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

7.

Změna SCLLD - Zrušení Fiche MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské a aktivita

MAS-IROP 06 Infrastruktura předškolního vzdělávání
V. Skácel uvedl, že Valná hromada MAS svými dřívějšími rozhodnutími odebrala finanční alokace 1
aktivitě programového rámce IROP a 1 fichi SCLLD a převedla je do oblastí, kde je zajištěn zájem
žadatelů. Aby tyto změny ovšem akceptovaly i řídící orgány, je nutno usnesením VH tyto 2
opatření/fiche formálně zrušit.

Opatření MAS-IROP06, aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
MAS Hranicko připravovala SCLLD v době, kdy nebyla vyhlášena nadřazená 68. výzva IROP. Dle
potřeb v území a zjištěné absorpční kapacity byly zařazeny do SCLLD 2 aktivity: Infrastruktura ZŠ a
Infrastruktura MŠ. 68. výzva IROP ovšem následně přinesla pro aktivitu Infrastruktura MŠ významné
omezení, především v nutnosti doprovodit investici navýšením kapacity MŠ a to (při požadavku na
plný zisk dotace) o nejméně 16 dětí. MAS v reakci na tuto podmínku během podzimu 2017 provedla
opětovný průzkum absorpční kapacity mezi MŠ v regionu a to s jasnou odezvou, že za těchto
podmínek žádná z MŠ ani jejich zřizovatelů neuvažuje nad přípravou projektu na Infrastrukturu MŠ
v rámci dotačního programu MAS-IROP. MAS tedy vyhlásila 4. výzvu pouze na aktivitu Infrastruktura
ZŠ s tím, že určité prostředky ponechala alokovány na následnou výzvu, kdy v případě zájmu zařadí
i Infrastrukturu MŠ. Po zjištění více jak dvojnásobného převisu v proběhlé 4. výzvě MAS v březnu
2018 naposledy oslovila MŠ emailem. Neobdržela žádnou reakci, proto Výbor MAS přistoupil v
červnu 2018 k úpravě Harmonogramu Výzev s tím, že celá zbývající alokace bude vyhlášena jen na
Infrastrukturu ZŠ. MAS na základě výše uvedeného tímto usnesením vyjme aktivitu Infrastruktura
předškolního vzdělávání z opatření MAS-IROP 06 a následně podá na ŘO Žádost o změnu SCLLD.
Jedinou podporovanou aktivitou v tomto opatření tak zůstane Infrastruktura ZŠ.

Fiche 15, Krátké dodavatelské řetězce
MAS zařadila Fichi 15 s alokací cca 1,9 mil. Kč do Výzvy č.3 MAS-PRV, bohužel nebyla podána ani 1
žádost o dotaci. Od té doby MAS neidentifikovala žádného jiného zájemce. Na minulé Valné
hromadě proto rozhodla o přesunu finanční alokace z Fiche 15 do Fiche 20 Obnova vesnic (článek
20). Aby změnu akceptoval i ŘO PRV, je nutné usnesením Valné hromady též Fichi 15 vyjmout
z podporovaných opatření SCLLD. MAS následně podá na ŘO Žádost o změnu SCLLD.

UVHMAS/7/2020
a) Valná hromada MAS projednala vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání

z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce
PRV SCLLD MAS Hranicko
b) Valná hromada MAS schválila vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání

z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce
PRV SCLLD MAS Hranicko
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

8.

Schválení Fiche 20 Obnova vesnic - Aktivity, Principy preferenčních kritérií,

Max. rozpočet projektu, indikátory
Ž. Rosová uvedla, že Valná hromada MAS na minulém jednání schválila rozšíření programového
rámce PRV o článek 20 a pověřila Pracovní skupinu Obyvatelstvo a sociální infrastruktura sestavením
základních parametrů Fiche 20 pro podání Žádosti o změnu SCLLD, tyto parametry se skládají
především z návrhu podporovaných aktivit, min. a max. rozpočtu podpořených projektů, sady
principů preferenčních kritérií a koncových hodnot indikátorů v rámci nového Článku 20. Pracovní
skupina se sešla 19.11.2019 a vytvořila návrh, který dále vyprecizoval manažer MAS F. Kopecký.
Tento návrh je dnes přednesen nejvyššímu orgánu MAS, schválené parametry budou podkladem
pro Žádost o změnu SCLLD. Po schválení změny SCLLD budou principy preferenčních kritérií dále
zpodrobněny do finální verze, která bude schválena následující Valnou hromadou a bude podkladem
pro .pdf formulář Fiche 20 už jako součástí Výzvy č.6 MAS-PRV.

Stručný popis Fiche - úvodní informativní popis
Analytická část Strategie CLLD identifikovala jako problémy špatnou dostupnost, množství a
kvalitu zařízení pro trávení volného času (např. prostory pro spolkovou, zájmovou činnost
ad.) a s tím související opadající zájem o spolkový život. Ve velkém dotazníkovém šetření při
přípravě SCLLD bylo s dostupností, množstvím a kvalitou zařízení pro trávení volného času
spokojeno pouze 26 % respondentů. Ve snaze o znovuzvýšení zájmu o spolkový život

(obzvláště u mládeže) je nutno zajistit spolkům a obcím dostatečné zázemí. Prioritou tak je
další budování, rekonstrukce a údržba objektů a ploch občanské vybavenosti zaměřených na
kulturní a spolkovou činnost. MAS proto stanovila hned dva specifické cíle zaměřené na tuto
oblast: „Pestrá a dosažitelná nabídka trávení volného času v obcích“ a především „Další
rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost“, na který je tato Fiche přímo navázána.
Podpora tak zahrne investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina,
klubovny, sokolovny, orlovny apod.) a obecních knihoven.

a) Oblasti podpory
Pracovní skupina vzhledem k šíři možných podporovaných aktivit, předpokládanému velkému zájmu
žadatelů a oproti tomu stojící nízké alokaci 1,9 mil. Kč šla cestou ostré prioritizace, tj. ač si
uvědomuje potřebnost investic do všech podporovaných aktivit, vybrala k zařazení do
programového rámce pouze jednu, a to „Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven“ s tím, že
kritériem budou omezeny i investice do knihoven a zůstanou tak skutečně jen investice do sálů,
místností, kluboven pro kulturní a spolkovou činnost. Na tuto aktivitu také připravila sadu kritérií
viz. dále.
V prosinci 2019 jsme od SZIF obdrželi dosud neoficiální informaci, že díky dobrému dosavadnímu
čerpání v MAS-PRV obdrží naše MAS dodatečnou alokaci v řádu milionů korun. O jejím využití MAS
rozhodne teprve v budoucnu, ale lze předpokládat, že nemalá část bude směřovat do aktivit Článku
20. S vyšší alokací tak už dává smysl rozšířit též počet podporovaných aktivit Fiche 20.
Pár hodin před konáním VH MAS obdržela MAS dopis do své datové schránky z Ministerstva
zemědělství - Informace o možnosti navýšení alokace a to ve výši 10.272.610,-Kč. Jelikož tuto
informaci neměla pracovní skupina tehdy k dispozici, nebylo předmětem jejího jednání využití
těchto prostředků, proto nepřipravila ani žádné parametry a principy kritérií pro jiné oblasti podpory
než výše uvedené. Management MAS tak doporučuje, abychom dále pokračovali v rozběhnutém a
schváleném procesu využití alokace 1,9 mil. Kč převedené z Fiche 15 s cílem vyhlásit na tuto alokaci
výzvu v červnu 2020 a o využití navýšené alokace 10 mil. Kč rozhodli standardním procesem za

využití pracovních skupin v příštích měsících s tím, že si podáme další změnu SCLLD a prostředky
vyhlásíme nejspíš až v roce 2021.
V rámci této diskuse byla od členů vznesena otázka, proč rovnou VH MAS neodhlasuje, zda chce
nebo nechce přesun všech těchto nových prostředků do Fiche 20. Na tuto otázku vzešla reakce, že
mimo výše uvedeného toto nebylo ani bodem programu dnešního jednání a bude tak řešeno na
některém z dalších jednání VH MAS.
Ž. Rosová dodala, že proto, abychom stihli vyhlásit Fichi 20 v červnu 2020 se stávající alokací 1,9 mil.
Kč, nemá tedy cenu otálet a Fichi 20 nyní schválíme pouze s 1 aktivitou pro včasné podání změny
SCLLD.
Pro budoucí úvahy pak byla Valná hromada alespoň informována o výsledcích diskuse na pracovní
skupině, kdy pro případ dalších prostředků byly vypíchnuty následující oblasti podpory:
Vhodné zařadit:
- veřejná prostranství
- základní a mateřské školy (s důrazem na podporu výdajů nezpůsobilých v IROP)
Nevhodné zařadit (potřeby a záměry v regionu jsou, ale priority regionu jsou jinde):
- Hasičské zbrojnice
- Obchody pro obce
- Vybrané kulturní památky
- Stezky
- Muzea a expozice pro obce
b) Min. a max. rozpočet projektu
Vzhledem ke stávající alokaci 1,9 mil. Kč PS navrhla rozmezí 100.000 – 500.000 Kč (při 80% dotaci
tak bude max. přidělená výše dotace na projekt 400.000 Kč).

c) Principy preferenčních kritérií
PS vytvořila návrh principů preferenčních kritérií. S tímto návrhem se následně Kopecký obrátil na
konzultaci se SZIF, aby ještě před schválením Fiche Valnou hromadou bylo známo, která preferenční
kritéria mají šanci na schválení SZIFem a kde se dají očekávat buď velmi složitá upřesňování či rovnou

vyřazení. Komentáře SZIFu byly součástí podkladu – ilustrativního podrobného popisu kritérií ve
Fichi. Své komentáře k diskusi do textu Fiche přidal i manažer F. Kopecký. Základem hodnocení jsou
4 objektivní kritéria, která by při předpokládaném převisu zájmu měly dopředu vyselektovat záměry,
které mají šanci uspět a záměry, které ani nemá cenu podávat. V případě důrazu na tato 4 kritéria
tak bude extrémně preferován např. spolek z malé obce, který si nakoupí vybavení do prostor ve
vlastním majetku. K hlubší diskusi jsou pak další níže představené principy, kde je potřeba dořešit
jejich přesnou definici, případně je pro složitost definice vyřadit.
Na této VH je nyní úkol schválit pouze principy (názvy) kritérií, jejich podrobné znění vč. bodové
škály a podmínek pro dosažení jednotlivých bodových úrovní bude předmětem následující VH.
Poté proběhla diskuse nad jednotlivými principy kritérií navrženými pracovní skupinou:
Velikost obce místa realizace projektu
Po diskusi v plénu princip ponechán.

Preference spolků jako žadatelů
Po diskusi v plénu princip ponechán.

Preference pořízení vybavení
Po diskusi v plénu princip ponechán.

Investice do majetku žadatele
Po diskusi v plénu princip ponechán.

Žadatel je aktivní na poli kulturního a společenského života
Po diskusi v plénu nad tímto kritériem, jehož posouzení je velmi subjektivní, se členové rozhodli
tento samostatný princip nezařadit do Fiche 20.

Závazek pořádání akcí pro veřejnost v podpořených prostorách

Po diskusi v plénu nad tímto kritériem, jímž se žadatel má zavázat uspořádat akce pro veřejnost, se
každý z žadatelů k tomuto zaváže a kritérium nám nijak nepomůže seřadit přijaté žádosti. Proto se
členové rozhodli tento samostatný princip nezařadit do Fiche 20.

Popis udržitelnosti a údržby
Po diskusi v plénu nad tímto kritériem, došlo k jeho nezařazení do Fiche 20 a to hlavně z toho
důvodu, že žadatel i tak má povinnost zajistit provoz podpořeného zařízení po dobu udržitelnosti tj.
5 let od proplacení dotace

Projekt se netýká obecní knihovny
Po diskusi v plénu nad tímto kritériem vzešel požadavek od P. Kočnarové, nezařadit toto kritérium
do Fiche 20, tzn. ponechat možnost pořídit vybavení i do knihoven. Předseda Výboru MAS V.
Skácel proto uvedl, že budeme hlasovat o ponechání principu preferenčního kritéria: Projekt se
netýká obecní knihovny ve fichi 20. Poté došlo k hlasování: (pro: 8, proti: 8, zdržel se: 10).
Vzhledem k výsledku hlasování, předseda Výboru MAS nechal o ponechání preferenčního kritéria:
Projekt se netýká obecní knihovny ve fichi 20 znovu hlasovat s prosbou, aby zdržujících se hlasů
bylo co nejméně. Poté došlo k hlasování: (pro: 12, proti: 13, zdržel se: 1). Výsledkem tedy je
nezařazení tohoto kritéria do Fiche 20.

Zároveň si členové uvědomili, že pouze 4 principy nemusí dostačovat, proto se shodli na souhrnném
principu:
Dosavadní a budoucí aktivita žadatele na poli kulturního a spolkového života.
Tento princip bude muset být lépe definován a zpodrobněn tak, aby pomohl seřadit žádosti a nebyl
tak subjektivní. Pokud se to podaří, bude z tohoto principu vytvořeno příslušné preferenční
kritérium. Pokud se řádná definice nevydaří, nebude tohoto principu ve Fichi pro Výzvy MAS-PRV
využito.

e) indikátory
Indikátor výstupů: 92702 Počet podpořených operací (akcí) – návrh vzhledem k max. výši dotace na
projekt 400.000 Kč vs. alokace 1.914.000 Kč = 4
Indikátor výsledků: 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Návrh hodnoty 0 – MAS nespojuje projekty ve Fichi 20 s potřebou tvorby pracovních míst.

d) Min. počet bodů
Vzhledem k tomu, že dnes schvalujeme jen principy kritérií a ne ještě jejich bodové hladiny, není
potřeba prozatím řešit

UVHMAS/8/2020
a) MAS projednala parametry nové Fiche 20 jako podklad pro rozšíření programového
rámce MAS-PRV SCLLD MAS Hranicko
b) MAS schválila parametry nové Fiche 20 jako podklad rozšíření programového rámce
MAS-PRV SCLLD MAS Hranicko
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 1).

V. Skácel uvedl, že v rámci změny SCLLD – zrušení Fiche 15 a rozšíření o Fichi 20 je nutno schválit
také aktualizaci finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV, který bude
překlopen do Žádosti o změnu SCLLD. Zároveň bude do těchto plánů promítnuto také skutečné
čerpání a plnění indikátorů dle skutečnosti vč. upřesněného výhledu dle hraonogramu V7zev u
Fichí 11, 12, 13, 14 a 16.

Aktualizace finančního plánu:
F11, F12, F13, F14, F16 celková částka beze změny,
upraven časový průběh závazkování (= podpis Dohody) dle skutečnosti, kdy jsou projekty v různé
fázi:
- Buď už s uzavřenou Dohodou, kdy známe konkrétní datum

- ve fázi administrativní kontroly na SZIF, kde jsem schopni odhadnout datum podpisu Dohody s
přesností měsíců
- Známe alokaci chystané výzvy č.5, kde proběhne závazkování ještě v roce 2020
- Známe alokaci chystané výzvy č.6, kde proběhne závazkování v roce 2021
Dále do částek promítnuty veškeré dnes známé úpravy rozpočtů projektů od podpisu Dohody do
prolacení dotace (snížení částek po ZŘ, krácení při kontrole SZIF, ušetření prostředků, vypuštění
aktivit atd.)
F15 změna celkové částky na 0,
F20 celková částka 1 914 180 Kč, závazkování proběhne v roce 2021

2018

F11
F12
F13
F14

příspěvek
EU
1095691
390211
733108
0

národní
veřejné zdroje
616326
219494
412374
0

veřejné
zdroje
0
0
0
0

soukromé
zdroje
1430009
609705
1400034
0

součet
3142026
1219410
2545516
0

příspěvek
EU
829017
529600
1758877
799763

národní
veřejné zdroje
466322
297900
989368
449867

veřejné
zdroje
0
0
0
0

soukromé
zdroje
918217
827500
3358966
1527326

součet
2213556
1655000
6107211
2776956

veřejné
zdroje
0
0
0
0

soukromé
zdroje
3241171
2116415
0
935379

součet
7487575
4205330
0
1700689

2019

F11
F12
F13
F14

2020

F11
F12
F13
F14

příspěvek národní veřejné
EU
zdroje
2717699
1528705
1336906
752009
0
0
489798
275512

F16

584307

328673

0

101442

1014422

příspěvek
EU
0
0
345039
0
1225075

národní
veřejné zdroje
0
0
194084
0
689105

veřejné
zdroje
0
0
0
0
0

soukromé
zdroje
0
0
658928
0
478545

součet
0
0
1198051
0
2392725

2021

F11
F12
F13
F14
F20

Aktualizace indikátorového plánu:
Hodnota indikátoru pro F11 je vypočtena následovně: po 3 výzvách již závazkovaná alokace vs. 16
podpořených projektů = průměrná výše dotace cca 300.000 Kč na projekt. Vzhledem ke zbývající
alokaci by tento průměr znamenal dalších 8 projektů. Můžeme předpokládat v poslední výzvě spíše
větší projekty, odhad zní proto 4 nové projekty, v úhrnu tedy nová koncová hodnota indikátoru =
20
F12, F13 a F14 – jsou vyhlášeny už jen zbytkové alokace, předpoklad 1 podpořený projekt z každé
Fiche, proto hodnota indikátoru navýšena o 1 oproti současnému stavu pro 3 výzvách.
Hodnoty indikátorů F15 budou poníženy na 0
Hodnoty indikátorů F20 viz již dříve schválený podbod jednání

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

Výchozí hodnota

MAS-PRV 20

MAS-PRV MASMAS-PRV
MAS-PRV 15 MAS-PRV 12 MAS-PRV 11
14
PRV 16
13

Označení

Cílová
Datum
hodnota
cílové
původní
hodnoty
SCLLD

93701

Počet podpořených
zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.12.2022

5

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2022

3

93701

Počet podpořených
zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.12.2022

9

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2022

0,5

93701

Počet podpořených
zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.12.2022

3

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2022

1

93701

Počet podpořených
zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.12.2022

1

93102

Počet podpořených kooperačních
činností

činnosti
spolupráce

výstup

0

31.12.2022

1

92501

Celkové veřejné výdaje

EUR

výstup

0

31.12.2022

33754

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2022

0,5

93701

Počet podpořených
zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.12.2022

3

92702

Počet podpořených operací (akcí) akce/operace

výstup

0

31.12.2023

Název Fiche
Kód
SCLLD
NČI2014+

Drobné
podnikání

Rozvoj
zemědělských
podniků

Zemědělské a
potravinářské
produkty

Krátké
dodavatelské
řetězce
Projekty
spolupráce
MAS
Podnikání v
cestovním
ruchu

Skutečnost
k
31.12.2019

Cílová
Milník
hodnota
Skutečnost
31.12.2018
po
k
(je- li ŘO
změně
31.12.2018
vyžadován
SCLLD

8

9

6

6

16

20

2

2

8

9

0

0

0

0

0

0

0

33754

0

0

4

5
4

Obnova vesnic
94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2023

0

2

3

1

3

3

5

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

11267

0

0

0

1

0

UVHMAS/9/2020
a) MAS projednala úpravu finančního a indikátorového plán programového rámce PRV
b) MAS schválila úpravu finančního a indikátorového plán programového rámce PRV
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 1).

9.

Úprava indikátoru projektu Režie MAS I.

V. Skácel uvedl, že MAS byly během roku 2019 ze strany CRR upozorněny na fakt, že v rámci
projektu Režie MAS mají být do Indikátoru 82000 „Počet uskutečněných školení, seminářů,
workshopů a konferencí“ započítávány též veškeré jednání nejvyššího orgánu MAS, které jsou
veřejně přístupné, předmětem jednání je SCLLD a jsou s nimi spojené výdaje způsobilé v projektu.
Tyto podmínky splňují všechny naše Valné hromady. Citace z emailu z CRR:
„Při veřejnosprávních kontrolách na místě je plnění indikátoru kontrolováno vzhledem k
uplatněným výdajům a tedy byste mohli být v případě tohoto zjištění vyzváni k vrácení již
proplacených výdajů spojených s valnou hromadou, která není v indikátoru započítána (pokud by
již projekt byl ukončen a nebylo by možné dosud nezapočítané valné hromady do dosažené
hodnoty doplnit).“
I když tedy navýšení indikátoru může být provedeno až před koncem projektu, bude vhodnější
indikátor navýšit odhadem už nyní a v budoucnu ještě číslo upřesnit, abychom již nyní splňovali
podmínku danou CRR a pravidly. Současná hodnota indikátoru v projektu je 32 akcí skládající se z:
Seminář pro žadatele ke každé výzvě = 22 akcí
Seminář pro příjemce v OPZ = 3 akce
Propagační akce pro veřejnost = 3 akce
semináře k šablonám = 4 akce
Nově k indikátoru připočítáme již proběhlé Valné hromady od začátku projektu od 1.7.2015 do
31.1.2020 (včetně této) = 1/ 2015+ 4/2016 + 3/2017 + 5/2018 + 4/2019 + 1/2020 = 18 a dále

odhad do konce projektu 31.12.2022: 3/2020 + 4/2021 + 4/2022 = 11, celkově tedy 29 Valných
hromad.
Indikátor bude navýšen na hodnotu 61.

UVHMAS/10/2020
a) Valná hromada MAS projednala navýšení hodnoty indikátoru 8200 v projektu Zlepšení

řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.
b) Valná hromada MAS schválila navýšení hodnoty indikátoru 8200 v projektu Zlepšení řídicích

a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. z hodnoty 32 na hodnotu na hodnotu 61
c) Valná hromada pověřuje management MAS zařazením navýšení hodnoty indikátoru 82000

do nejbližší Žádosti o změnu v projektu
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0).

10.

Vstup MAS Hranicko do Asociace regionálních značek

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání 17.9.2019 schválila převzetí koordinace značky
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k 1. 1. 2020. Aby bylo převzetí značky oficiální, je nutnou
podmínkou vstup MAS Hranicko do zapsaného spolku Asociace regionálních značek.
http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/o-nas/
Po schválení vstupu touto Valnou hromadou podá MAS Hranicko přihlášku, přijati za členy budeme
na Valné hromadě ARZ cca v březnu 2020. Výše členského příspěvku činí 12.500,- Kč / rok. Součástí
přihlášky bude návrh „business“ plánu pro budoucí provoz značky. Ten bude zformulován na základě
Úvodního setkání MAS s držiteli značky, které se uskuteční 30.1. od 16h v sídle MAS a před podáním
přihlášky bude rozeslán k připomínkování držitelům značky i členské základně MAS. Srdečně zváni
jsou i členové MAS, kteří by chtěli svými názory a podněty přispět k novým impulsům a dalšímu
zkvalitnění provozu značky. Na setkání 30.1. budeme také řešit, zda podat/nepodat a s jakými
aktivitami žádost o podporu do dotačního programu Olomouckého kraje 15_01_Program na
podporu místních produktů 2020, Dotační titul č. 1 - Podpora regionálního značení. Základní
parametry zde:

Na setkání 30.1. budeme řešit především otázku finanční spoluúčasti, z toho vyplyne, zda žádost
připravíme či ne. O podání žádosti rozhodne Výbor MAS. Dále na jednání 30.1. představíme
možnosti projektu spolupráce, který může být zaměřen na rozvoj značení a kde má MAS alokováno
téměř 900.000 Kč. Komplikací je, že projekt musíme realizovat společně s jinou MAS, s obdobnými
aktivitami a jeho charakter by měl být především investiční. Případná realizace je otázkou spíše až
podzimu a roku 2021.

UVHMAS/11/2020
a) Valná hromada MAS projednala vstup MAS Hranicko z. s. do Asociace regionálních značek,

z.s.
b) Valná hromada MAS schválila vstup MAS Hranicko z. s. do Asociace regionálních značek, z.s.

(pro: 25, proti: 1, zdržel se: 0).

11.

Různé

 MAP II
Nejdůležitější aktivity projektu MAP II za období září - prosinec 2019


Spuštění nových webových stránek (září 2019)



Pracovní skupina pro rovné příležitosti (pod vedením J. Theimerové) připravila Informační
leták pro rodiče a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP, který byl
distribuován do škol pedagogům, ale také lékařům (příprava v období letních prázdnin,
distribuce na začátku školního roku)



V září 2019 dokončen Popis potřeb škol v regionu, kteří slouží jako podklad pro práci v PS
pro rovné příležitosti - pro potřeby hlubší analýzy případných problémů v regionu a
nalézání jejich řešení



9. 2019 Setkání ředitelů MŠ/ZŠ s OSPODem o možnostech spolupráce



19. 9. 2019 Seminář pro pedagogické pracovníky: Změny v legislativě a Česká školní
inspekce od A do Z



20. – 21. 9. dvoudenní setkání odborné skupiny informatiků na ZŠ Šromotovo, výsledkem
práce této skupiny je regionální ŠVP předmětu informatika
o 10. 2019 Beseda pro veřejnost: komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy (M.
Mikulková)
o 10. 2019 Seminář pro pedagogy: rodiče versus škola (M. Mikulková)



14. říjen 2019 - Polytechnické vzdělávání pro MŠ a 1. st. ZŠ



23. říjen 2019 - Matematické hry (R. Blažková)



Ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin byl aktualizován plán pro rok 2019 (na základě
požadavků ŘV MAP) a zároveň byl vytvořen návrh akčního plánu na rok 2020, který bude
zaslán k připomínkování ŘV MAP (zároveň také došlo k aktualizaci Strategického rámce
MAP pro SO ORP Hranice)



Proběhla jednání pracovních skupin pro jednotlivé gramotnosti s cílem SWOT analýz pro
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluzivního
vzdělávání



24. říjen 2019 - setkání ke čtenářské gramotnosti k tématu kontinuí (Petr Koubek z NÚV)



6. listopad 2019 - setkání k matematické gramotnosti k tématu kontinuí



10.10. a 21.11. 2019 první a druhé setkání místních lídrů (pro jednotlivé gramotnosti)



Jako propagační předmět projektu byla zadána a zhotovena zakázka na výrobu čajů s logem
projektu, a to ve spolupráci se sociální firmou - Přirozenou cestou s.r.o. (prosinec 2019)



10.12. 2019 - otevřená hodina na ZŠ a MŠ Hranice, Studentská



11.12. 2019 - setkání ředitelů k tématu SWOT analýz pro rozvoj jednotlivých gramotností v
regionu, vize strategického rámce



Vnitřní evaluace prvního roku realizace projektu zpracována ve spolupráci s vedoucími
pracovních skupin (prosinec 2019), během ledna předložena k připomínkování ŘV MAP II



Plánované aktivity na leden a únor 2020



28.1.2020 ŘV MAP (schvalování akčního plánu pro rok 2020, schvalování vnitřní evaluace)



Pravidelná setkávání vedoucích pracovních skupin (2x za měsíc), setkání vedoucích s členy
jednotlivých pracovních skupin (zpravidla 4x do roka)



29.1.2020 Setkání k digitální gramotnosti (Eva Fanfulová, Petr Naske, David Hawiger)



6.2. 2020 Školní zralost (seminář pro pedagogy MŠ, L. Bínová)



6.2.2020 Beseda pro veřejnost "I naše děti potřebují hranice" (L. Bínová)

 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
Aktuální Harmonogram Výzev: je vždy uveřejněn na webu MAS v sekci Dotační programy MAS
IROP:
Aktuálně vyhlášené výzvy:
7. Výzva MAS- IROP Bezpečnost dopravy II. do 21.1.2020, pravděpodobně Výbor schválí
prodloužení do 4.2.
10. Výzva MAS- IROP Infrastruktura ZŠ II. do 25.2.2020
V administraci: 8. Výzva MAS- IROP Sociální podnikání – 1 podaný projekt – kontrola formálek
Jaro/léto 2020: 3 poslední výzvy na Parkovací systémy, Cyklodoprava a Sociální bydlení

OPZ:
31.12.2019 uzavřena poslední výzva na Sociální podnikání, podány 2 projekty, probíhá kontrola
formálek, podpořen bude moci být jen 1 projekt

PRV:
Fiche schváleny na konzultacích, čekáme na formální schválení v portálu farmáře, pak schválení
výzvy SZIFem. Předpoklad vyhlášení do 22.1.2020, uzávěrka konec února. Fiche 20 – červen 2020.

OPŽP:
Do opakovaných 3. a 4. výzvy se nepřihlásil žádný projekt, MAS tak v OPŽP (v případě, že 3 podané
projekty projdou kladně hodnocením) zazávazkovala pouze 2,9 milionu z 10 rezervovaných. Je to
škoda, výzvy už nemohou být znovu vyhlášeny. Žadatelé měli víc jak rok prostor pro přípravu
žádostí. ŘO OPŽP bude argumentovat, že MAS neuměly čerpat, na druhou stranu, ani o velké OPŽP
není dostatečný zájem a zařazení do CLLD byl ze strany ŘO marný pokus o zlepšení čerpání.

Předseda poděkoval členům MAS a hostům za účast a VH MAS ukončil.
Zapsala: Žaneta Rosová DiS.
Ověřovatelé zápisu: R. Haitl
M. Tomášová

