Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 30. Října 2008 v kanceláři MAS
Přítomni:
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Miluše Stržínková, obec Rouské
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
Arnošt Hradil, fyzická osoba
Hosté:
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství
František Kopecký, Rozvojové partnerství
František Kopecký zahájil schůzku a vysvětlil důvod setkání, kterým je zhodnocení průběhu
výzvy č.1/2008 v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Programový výbor by měl
zhodnotit administrativní postupy MAS, obsah fichí a práci orgánů sdružení a managementu.
Cílem schůzky je také navržení opatření, které budou předneseny předsedou Programového
výboru na Valné hromadě 4.11.2008.
Programovému výboru bylo předloženo hodnocení výzvy č.1/2008 ze strany Výběrové
komise, managementu MAS a externího poradce MAS (jednotlivá hodnocení jsou přílohou
tohoto zápisu).
Programový výbor detailně prostudoval předložená hodnocení a poté navrhl tato opatření:
Úpravy Statutu Výběrové komise
- Výběrová komise by měla mít 15 členů
- Respektování územního rozložení členů Výběrové komise bude garantováno
rozdělením území působnosti MAS na 5 subregionů: sever, jih, východ, západ a
Hranice. Členové MAS z jednotlivých subregionů ze svého středu vyberou 3 zástupce,
které delegují do Výběrové komise. Složení Výběrové komise následně definitivně
odsouhlasí Valná hromada.
- Členství ve Výběrové komisi je omezeno na max. 3 roky. Každý rok se bude
obměňovat 1/3 komise. Při prvním delegování tak bude z každého subregionu jeden
člen delegován na 1 rok, jeden na 2 roky a jeden na 3 roky.
- Jelikož je zároveň potřeba v komisi zachovat vyvážený poměr jednotlivých zájmových
skupin (zastoupení podnikatelů, zemědělců, NNO, MR, obcí, FO), poměr mužů/žen a
více jak 50% zástupců soukromé sféry budou seznamy delegovaných předány
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nejdříve Kanceláři MAS, která zkontroluje zachování výše uvedených poměrů a
případně upozorní členy z jednotlivých subregionů na nutnost úpravy delegátů.
Členové Výběrové komise budou povinni přidat ke svým bodovým hodnocením slovní
zdůvodnění u všech preferenčních kritérií vyjma těch naprosto formálních (zkrácená
doba realizace, vznik nového pracovního místa apod.)
Školení Výběrové komise musí být intenzivnější (delší, více zaměřené prakticky,
intenzivnější, s využitím bodování cvičného projektu a následným rozborem tohoto
bodování)
Před 2. zasedáním Výběrové komise se na jednotlivých schůzkách setkají nad každým
hodnoceným projektem jeho 3 hodnotitelé, porovnají a prodiskutují svá hodnocení,
korigují případné velké odchylky v hodnocení.
Do statutu se musí zapracovat odvolatelnost členů (např. při neplnění svých
povinností) a důkladněji specifikovat střet zájmů

Úpravy administrativních postupů
- Fáze mezi uzávěrkou výzvy a zveřejněním výsledků by měla být značně delší, ať je více
času na kontroly projektů a hodnocení
- Na celý rok 2009 bude stanoven podrobný harmonogram cyklů obou výzev, před jeho
definitivním schválením bude umožněno členské základně k harmonogramu podat
připomínky.
- Veřejné slyšení žadatelů proběhne až nejméně týden poté, kdy budou mít
hodnotitelé žádosti k dispozici. Na veřejném slyšení mohou žadatelům pokládat
doplňkové otázky.
- Po projednání metodiky hodnocení projektů v příslušných Poradních skupinách MAS
(Zemědělství, Revitalizace obcí, Cestovní ruch) ji Manažer MAS rozpracuje do podoby
publikace, kterou Programový výbor schválí před jejím zveřejněním, metodika bude
zveřejněna současně s výzvou.
- Obsah metodiky před jejím definitivním schválením by měla mít možnost
připomínkovat členská základna.
- Měly by se upravit některá preferenční kritéria, počet bodů za kritéria. Na Valné
hromadě 4. listopadu bude vyhlášena lhůta ke sběru připomínek a námětů k Fichím,
preferenčním kritériím, administrativním postupům, obsahu SPL, statutu Výběrové
komise a Programového výboru. Ta poběží do pátku 21. listopadu. Poté Programový
výbor připomínky vyhodnotí a případně zapracuje. Na předvánoční Valné hromadě
budou změny definitivně schváleny a vejdou v platnost.
Statut Programového výboru

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- Měl by být doplněn statut Programového výboru (především v oblasti posílení pravomocí –
např. odsouhlasení hodnocení Výběrové komise)
Role externího poradce
- Programový výbor se shodl na tom, že zástupce externího poradce MAS nesmí být
přítomen zasedání Výběrové komise, ale má právo být účasten školení Výběrové komise a ze
své pozice externího poradce do školení aktivně zasahovat.
Zapsala:
Olivová Gabriela

Ověřil:
Dalibor Škoda

