Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
Ze dne 17.dubna 2008

Přítomni:
Filip Konečný. Ski klub Hranice
Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Pavel Černý, Hranicko a.s.
Miroslav Wildner, fyzická osoba
Stanislav Tvrdoň, S.K. Petanque Valšovice
Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Marta Pavelková, Patriot o.s.
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L
Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JS JUKO Rouské
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
František Kopecký, fyzická osoba

Hosté:
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Jana Světlíková, obec Býškovice
Naděžda Polednová, obec Špičky
Pavel Buzinis, obec Provodovice
Ludmila Peroutková, obec Rouské
Irena Odložilíková, obec Rouské
Petr Pajdla, obec Střítež n/L

Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Marcela Tomášová, sekretariát MR Hranicko

Filip Konečný představil návrh programu.

Návrh programu:
1) Úvod
2) Výroční zpráva Rozvojového partnerství za rok 2007
3) Zpráva kontrolní komise o hospodaření Rozvojového partnerství v roce 2007
4) Informace z II. Celostátní konference NS MAS v Humpolci
5) Informace o vyjednávání půjčky od Olomouckého kraje pro Rozvojové partnerství
6) Projekty spolupráce
7) Aktuální informace o projektech v regionu Hranicko
8) Různé
9) Závěr

2 / Výroční zpráva Rozvojového partnerství za rok 2007
Gabriela Olivová představila přítomným návrh výroční zprávy Rozvojového partnerství za
rok 2007. Postupně představila její jednotlivé kapitoly. Závěrečná zpráva je rozdělena na dvě
hlavní části a to na zprávu o činnosti a finanční zprávu.
Ve zprávě o činnosti jsou uvedeny aktivity, které proběhly v roce 2007 (viz. Výroční zpráva
za rok 2007)

Usnesení:

Valná hromada po projednání schválila předložený návrh výroční zprávy Rozvojového
partnerství Regionu Hranicko za rok 2007.
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)

3/ Zpráva kontrolní komise o hospodaření Rozvojového partnerství v roce 2007
Miroslav Wildner, člen Kontrolní komise, přednesl přítomným zprávu Kontrolní komise o
hospodaření Rozvojového partnerství v roce 2007.
Kontrola byla provedena dne 2.dubna 2008 členy Kontrolní komise, Antonínem Horníkem,
Miroslavem Wildnerem a Pavel Černým, za Rozvojové partnerství byla přítomna Gabriela
Olivová. Při kontrole byly hodnoceny tyto doklady: hlaví účetní kniha za 01 -12/2007,
pokladní kniha, účetní doklady a závěrečná zpráva k příspěvku z Olomouckého kraje.
Kontrolou nebyly zjištěny dílčí nedostatky.

Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko bere a vědomí zprávu Kontrolní
komise o hospodaření Rozvojového partnerství za rok 2007.
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)

4/ Informace z II. Celostátní konference NS MAS v Humpolci
Gabriela Olivová přednesla přítomným informace z II. Celostátní konference NS MAS
v Humpolci, které se zúčastnila za Rozvojové partnerství.

Program:
-

Volba pracovních komisí: mandátová a návrhová

-

Ohlédnutí za dosavadní činností NS MAS

-

Návrh změny stanov

-

Plán činnosti NS MAS na rok 2008

-

Rozpočet na rok 2008

-

Návrh členských příspěvků 2008

Ohlédnutí za dosavadní činností NS MAS
Pan Petr Sušanka (předseda NS MAS) ve stručnosti přednesl aktivity za rok 2007:
-

ustanoven Výbor, zvolen předseda

-

uspořádáno 7 jednání Výboru

-

ustanoveny odborné pracovní skupiny: financování, spolupráce, propagace a medializace

-

příprava smluv o spolupráci s Národní observatoří venkova a Agrární komorou ČR

-

spolupráce s Mze na spuštění programu LEADER ČR 2007 a vytvoření Národní sítě
venkova (vč. Předání GISových informací o MAS ČR)

-

připomínkování pravidel Osy IV LEADER PRV, účast v pracovních skupinách
Monitorovacího výboru EAFRD

-

jmenování zástupkyně NS MAS do Monitorovací výboru EAFRD

-

prezentace MAS na Zemi živitelce 2007

-

spolupráce na organizaci III. Národní konference o venkovu v Boskovicích a prezentační
MAS tamtéž

-

spouštěny internetové stránky www.leadercz.cz

-

zahájena spolupráce se zástupci krajů

Návrh změny stanov
Pan Kulíšek přednesl návrh změn stanov. Tento návrh nebyl schválen, změny nebyly
dostatečně propracovány a mohlo by dojít k různým výkladům stanov.

Plán činnosti NS MAS na rok 2008
Pan Oto Onderek představil plán činnosti na rok 2008
-

pravidelná jednání Výboru minimálně jednou za dva měsíce

-

aktivně se podílet na připomínkování pravidel PRV – Osa IV, prosazovat zájmy MAS a
sledovat proces realizace tohoto opatření

-

prosazování metody Leader do datačních programů na úrovni krajů a ČR

-

asistence při vyhledávání partnerů pro projekty spolupráce

-

zapojení do vznikající Národní sítě rozvoje venkova (NSRV)

-

uzavření partnerských smluv a zahájení skutečné spolupráce (Národní observatoř
venkova, Agrární komora ČR,…)

-

další jednání s možnými partnery na národní úrovni (Spolek pro obnovu venkova,
Asociace krajů ČR)

-

komunikace s finančními ústavy

-

zapojení NS MAS ČR do mezinárodních struktur – ELARD

-

profesionalizace činnosti NS MAS ČR a vytvoření organizačních dokumentů, vnitřních
směrnic

-

organizace a komunikace v rámci NS MAS na krajské úrovni

-

propagace metody Leader na regionální a národní úrovni

-

příprava Národní konference o venkovu na podzim 2008 a Volební konference NS MAS
březen 2009

-

účast na prezentačních aktivitách MAS (např. Země živitelka 2008)

-

vzdělávání manažerů venkova

Návrh členských příspěvků 2008
Výbor navrhl zavedení placení členských příspěvků a to ve výši 2.000 Kč na rok.

Tento návrh byl chválen.

Rozpočet na rok 2008
Pan Onderek představil návrh rozpočtu na rok 2008

Příjmy:
Členské příspěvky

214 000 (107 000 rezerva)

Výdaje:
Členské příspěvky ELARD 12 000
Vedení účetnictví

12 000

Bankovní poplatky

5 000

Pokrytí ztrát z roku 2007

30 000

Náklady kanceláře

48 000

5/ Informace o vyjednávání půjčky od Olomouckého kraje pro Rozvojové partnerství
Pavla Kubálková informovala přítomné o jednání s KÚOK ohledně půjčky na
předfinancování programu Leader. Schůzka zástupců MAS z Olomouckého kraje a zástupci
krajského úřadu se konala 16. dubna 2008 v Olomouci. KÚOK je pro plošnou podporu MAS
ve formě příspěvku (jako v minulých letech), podmínkou je podání žádosti a spolufinancování
ve výši min. 20%. Do uznatelných nákladů nebudou zahrnuty pouze náklady na mzdy, ale i
režijní náklady. Konečné podmínky k získání tohoto příspěvku a jeho definitivní schválení
bude známo po projednání na Radě Olomouckého kraje, která se uskuteční 15. května 2008.
Filip Konečný doplnil informace z jednání Výboru partnerství, který rozhodl, že žádostí o
příspěvku z Olomouckého kraje se bude zabývat Výbor partnerství po definitivním
rozhodnutí kraje. Dále informoval o rozhodnutí Výboru partnerství, začít vyjednávat
s Komerční bankou o úvěru ve výši 700.000 Kč na předfinancování programu Leader.

Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko po projednání bere na vědomí
informace o vyjednávání s Krajským úřadem Olomouckého kraje.
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)

6/ Projekty spolupráce
Gabriela Olivová informovala přítomné o možnostech projektů spolupráce a o jednáních,
která v této souvislosti proběhla. Rozvojové partnerství má uzavřenou partnerskou smlouvu
s MAS Český západ, MAS MR Frýdlantsko a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. S těmito
MAS by měli být realizovány projekty spolupráce.
Realizace projektů spolupráce
Spolupráce představuje účast MAS na společném zvoleném projektu s jinou MAS, nebo se
skupinou, která uplatňuje přístup Leader v jiném regionu, členském státu, nebo dokonce ve
třetí zemi. Spolupráce na společném projektu může přinést posílení místních aktivit a dalších
prioritních efektů.
Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, know – how ale musí
zahrnovat návrh, realizaci a evaluaci podporovaného společného projektu a zároveň musí
projekt Spolupráce věcně naplňovat Osy I. – III. PRV.
Spolupráce může probíhat na dvou úrovních (záměrech):
a. národní spolupráce (v rámci jedné členské země)
b. mezinárodní spolupráce (v několika členských zemích)
Hlavní pravidla spolupráce:
•

projekty musí být v souladu se SPL, nebo Integrovanou strategií území;

•

MAS může být schválena pro podporu z PRV maximálně pro 2 projekty národní nebo
mezinárodní Spolupráce během 1 roku;

•

pro potřeby Spolupráce je založena Koordinační pracovní skupina a je vybrána
Koordinační MAS;

•

mezi partnery je uzavřena Smlouva o Spolupráci, nejpozději den před podpisem
Dohody se SZIF;

•

projekt musí být realizován na území partnerů

Projekty se zaměří na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí z území
partnerské MAS. Potřebou ve vztahu k ose Leader je především zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a
kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na
venkově. Projekty budou vybírány Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) na
základě splnění kritérií přijatelnosti a dosažené výše bodového hodnocení.

Na webových stránkách SZIF bude pravidelně zveřejňován seznam MAS (jak z ČR, tak ze
zahraničí), které projevily zájem o projekty Spolupráce.

Druh a výše dotace:
80% veřejné zdroje EU
20% veřejné zdroje ČR

Max. výše způsobilých výdajů pro 1 projekt národní spolupráce, ze kterých je stanovena
dotace, je 5.000.000 Kč.

Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na výdaje související s následující činností:
a) Přípravná technická podpora (PTP),
b) Koordinace projektu Spolupráce v době realizace
c) Vlastní realizace projektu Spolupráce
d) Propagace projektu Spolupráce
e) DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Koordinační MAS – uznáno 100% nákladů
Partnerská MAS – uznáno 50% nákladů

Na společných schůzkách byly vybrány tyto témata spolupráce:
1) Studie na využití přírodních a kulturních památek daných regionů, příprava projektů
záchrany, genofondy apod. – návaznost na PRV III.2.2.a) studie a programy obnovy,
využití a regenerace kulturního dědictví venkova

2) Vytvoření zázemí pro neziskové organizace a kulturní akce (spolkové domy a místnosti,
nákup stánků, pódia, víceúčelového velkokapacitního stanu apod.) – návaznost na PRV
III.2.1.2.c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a
církevní aktivity

3) Vzdělávací semináře a exkurze (předávání zkušeností, inspirace projektovými náměty
apod.) – návaznost na PRV I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost a III.3.1
Vzdělávání a informace

4) Značení turistických cílů v terénu (informační systém) – návaznost na PRV III.1.3.a)
pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další; možná bude problém s podmínkou
vlastnictví pozemků

5) Vybudování regionálních mini-muzeí a mini-expozic – návaznost na PRV III.2.2.c) stálé
výstavní expozice a muzea

6) Výrobní a balící linka na místní produkty (pronajímaná MAS místním podnikatelům) –
návaznost na PRV I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským
produktům; možná bude problém s hygienickými normami – zjistí JD

7) Vybudování sídla MAS jako komunitního centra – návaznost na PRV III.2.1.2.c) zázemí
pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

Jan Balek doplnil informace o projektech na mezinárodní úrovni a o navázaném partnerství
s MAS v Itálii, Polsku a Maďarsku.

Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko po projednání bere na vědomí
informace o projektech spolupráce.
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)

7/ Aktuální informace o projektech v regionu Hranicko

Marcela Tomášová, manažerka rozvoje MR Hranicko, informovala p řítomné o projektech
v MR Hranicko. V Programu rozvoje venkova byl mikroregion úspěšný s projektem
Vzdělávání pro rozvoj regionu, který je určen pro zastupitelé, zástupce NNO a spolků a pro
podnikatelé. Pavla Krbálková informovala o úspěšných projektech v mikroregionu Záhoran.

8/ Různé
Přijímání nových členů
Valné hromadě byl představen uchazeč o členství ve sdružení, společnost EKO PRMA FIN,
s.r.o. se sídlem v Olomouci.

Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko neschválila přijetí společnosti
EKO PRIMA FIN, s.r.o. a pověřuje sekretariát Rozvojového partnerství pozváním zástupce
společnosti EKO PRIMA FIN, s.r.o. na příští Valnou hromadu, na které se společnost
představí.

Členské příspěvky za rok 2008
Gabriela Olivová navrhla termín, do kterého by měly být zaplacené členské příspěvky a to do
31.května 2008.

Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko schválila termín 31. května 2008,
do kterého jsou členové sdružení povinni zaplatit členské příspěvky za rok 2008.
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)

Představení společnosti Patriot o.s.

Marta Pavelková ve své prezentaci představila společnost Patriot o.s. a její aktivity.

9/ Závěr
Předseda sdružení poděkoval přítomným za účast a ukončil Valnou hromadu.

Zapsala:
Gabriela Olivová

Ověřil:
Filip Konečný

