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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 17. ledna 2011 v kanceláři MAS
Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Libor Vykopal, obec Ústí
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura, z.s.
F. Kopecký přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu – Alena Veličková
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
1/ Projednání, připomínkování evaluační zprávy k dosavadnímu naplňování SPL
J. Balek představil přítomným členům návrh hodnotící zprávy SPL „Měníme Hranicko“ (viz. příloha
zápisu).
Evaluační zpráva k dosavadnímu naplňování SPL je vstupním dokumentem k aktualizaci SPL.
Hodnocení SPL slouží k identifikaci odchylek reálného naplňování dotačního programu od
nastavených parametrů SPL, statistického vyhodnocení a dosažených výstupů. Hodnocení bylo
provedeno na základě schváleného plánu, který byl připomínkován členy MAS a projednán PV. Na
základě tohoto plánu bylo, kromě provedení analýz dokumentace spojené s realizací SPL, provedeno
jednoduché dotazníkové šetření a návrhy úprav SPL a fichí byly projednány s pracovními skupinami
MAS. Zpráva se zabývá obdobím první poloviny běhu dotačního programu LEADER „Měníme
Hranicko“, období 1.6.2008 – 31.12.2010, během něhož byly vyhlášeny celkem 3 výzvy a podpořeno
43 projektů.
Uplatnění metod komunitního plánování
Z komunitního plánování se stal významný prvek při přípravě projektů ve fichi č. 5 Veřejná
prostranství a fichi č. 6 Spolkový život a sport. Díky zahrnutí do preferenčních kritérií prakticky do
všech příprav projektu je zapojena veřejnost a místní spolky (veřejné schůze, výtvarné práce s dětmi
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– MŠ, ZŠ, dotazníkové šetření). Ve fichi č. 5 se jednalo o 1372 osob (10 projektů), ve fichi č. 6 to bylo
1192 osob (13 projektů). Existují však rozdíly v přístupech a metodách mezi jednotlivými žadateli,
které se promítají do úrovně monitorovacího indikátoru. Například v některých případech je do
hodnoty indikátoru započítávána účast na jednání zastupitelstva obce, které se standardně
nepovažuje za techniku komunitního plánování. Dále při namátkové kontrole neseděly hodnoty
počtu účastníků dle prezenčních listin a celkové hodnoty vykazovaného indikátoru.
J. Balek upozornil, že jednání zastupitelstva obce není komunitní plánování, nemůže se tedy do
komunitního plánování započítávat. Členové měli 2 různé názory:
•

Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastní více občanů nežli veřejného komunitního
plánování – lidé o toto nemají zájem

•

V některých obcích probíhá veřejné komunitní plánování k danému projektu s velkou účastí
veřejnosti – zájem je, záleží na podání situace.

J. Balek navrhl nižší bodové ohodnocení, pokud bude komunitní plánování na veřejném zasedání ZO
(toto kritérium ztrácí smysl, pokud je projednáváno na ZO) a vyšší počet bodů těm žadatelům, kteří
dokázali přitáhnout veřejnost ve speciálně vymezeném termínu komunitního plánování daného
projektu. Programový výbor musí rozhodnout, zda kritérium zachovat či ne. O tomto se rozhodne při
projednávání metodických pokynů k výzvě 1/2011.
Monitoring
Monitoring SPL provádí kancelář MAS. Spočívá ve sledování a evidenci monitorovacích indikátorů,
které jsou uvedeny v SPL a jednotlivých fichích. V průběhu hodnocení SPL bylo zjištěno, že současná
struktura monitorovacích indikátorů plně neodpovídá charakteru realizovaných projektů, je nutné ji
více upřesnit. Dále je nutné podotknout, že v souladu se SPL má management MAS po uběhnutí
každé výzvy zpracovat Monitorovací zprávu o realizaci SPL, kterou projednává Programový výbor a
následně Valná hromada. V zásadě je možné tento prvek nahradit podrobnější verzí výroční zprávy.
Doporučení:
Zlepšit evidenci a kontrolu monitorovacích indikátorů, zavést přípravu Monitorovacích zpráv
popřípadě rozšířit zprávy výroční (např. o zveřejňování monitorovacích indikátorů) a začlenit jejich
projednávání do Programového výboru. Dodatečně schválit Monitorovací zprávy z předchozích let.
F. Kopecký uvedl, že poslední projekt z výzvy 1/2008 byl proplacen v září roku 2010, tudíž teprve
bude vypracována monitorovací zpráva za výzvu 1/2008 a následně za výzvu 1/2009, která bude
přednesena Programovému výboru. J. Balek uvedl, že při aktualizaci realizace SPL se bude muset
vypracování monitorovacích zpráv managementem MAS zaktualizovat.
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Jan Balek na závěr členům zrekapituloval veškeré připomínky k fichím z pracovních skupin. (viz.
příloha zápisu).

Diskuse:
PV se musí k těmto připomínkám z pracovních skupin vyjádřit, zda s připomínkami souhlasí, či ne.
J. Balek uvedl, že pracovní skupiny navrhly zúžení z toho důvodu, aby projekty přinesly do Hranicka
to, co se očekávalo. Pokud nebude PV s tímto souhlasit, musí být zaneseno do zápisu, z jakého
důvodu nesouhlasí.
M. Stržínková – zúžit ano, ale ne v takové míře, jak navrhla pracovní skupina.
J. Balek vyzval členy, aby zaujali stanovisko k připomínkám z pracovních skupin ke každé fichi zvlášť.
Zemědělství a lesní hospodářství
Pracovní skupina navrhla:
•

Zachovat alokaci na prioritu zemědělství, zapracovat mobilní techniku do fiche Modernizace
zemědělských podniků

•

Zjednodušit fichi Modernizace zemědělských podniků: vypustit vedlejší opatření,
zaktualizovat cíl v SPL.

•

Vypuštění preferenčních kritérií na OZE

K tomuto se členové nechtěli vyjadřovat bez přítomnosti člena PV p. Maršálka, bude projednáno na
příští schůzce PV.
Lesní hospodářství
Návrh pracovní skupiny:
•

Zrušit fiche lesnické hospodářství, zbývající prostředky do Modernizace zemědělských
podniků.

J. Balek uvedl, že pokud by tato fiche zůstala, muselo by se ukrojit z jiné fiche fin. prostředků. Také
navrhl tuto fichi zrušit a zbývající finanční prostředky (cca 350.000 Kč) nechat jako rezervu. S tímto
členové souhlasili – fiche ZRUŠENA.
Revitalizace obcí – F5
Členové PV akceptují návrh pracovní skupiny, souhlasí s vyřazením: Nákup techniky na údržbu
zeleně, vypustit veřejné osvětlení, rozhlas.
Návrh pracovní skupiny: Zapojení dominantního kritéria, které upřednostní projekty zaměřené na
veřejná prostranství nacházející v intravilánu obcí s cílem preferovat projekty s potenciálem jeho
využití jako sociálních prostor obyvateli dané obce (př. prostory nacházející se při obytných zónách
nebo místech, kde je šance využití prostranství pro oddech obyvatel). S tímto členové souhlasili.
Revitalizace obcí – F6
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Návrh pracovní skupiny:
•

Vypustit z oblasti podpory: výstavba a obnova sociálních zařízení při kulturních a sportovních
objektech – s tímto členové nesouhlasili, sociální zařízení je důležité

•

Vypustit z oblasti podpory: budování parkovišť u sportovních a kulturních areálů – s tímto
členové souhlasili

•

Vypustit z oblastí podpory: výstavba a obnova informačních center – s tímto členové
souhlasili

•

Lépe vydefinovat metody komunitního plánování (aby se nezapočítávala např. jednání
zastupitelstva)

•

Zapojit kritérium, které by významně zvýhodňovalo projekty zaměřené na vybudování
doposud v obci chybějící plochy (objektu): oproti opravám a rekonstrukcím stávajících
funkčních ploch.

U fiche 6 – oblasti podpory (ř. 22) členové navrhli sjednotit do jednoho řádku:
- výstavba, obnova a rekonstrukce volnočasových areálů pro sport a kulturní vyžití
- obnova výletišť (prostor pro venkovní kulturní a společenské aktivity)
J. Balek navrhl znovuprojednání nové fiche s názvem Zakládání a rozvoj mikropodniků (provozovny
do 10 zaměstnanců, malé autoopravny, kadeřnictví….). Zájem je velký - 18 zájemců. Pokud by se tato
fiche vyhlašovala, musí se vzít z některé fiche finanční prostředky. Členové navrhli, aby ve fichi bylo
alespoň 2.000.000 Kč. Členové tedy navrhli ukrojit z těchto fichí:
-

Rezerva z fiche lesnická technika 350.000 Kč

-

Veřejná prostranství 500.000 kč

-

Cestovní ruchu 500.000 Kč

-

Spolkový život a sport 500.000 Kč

-

Rozvoj zemědělských podniků 500.000 Kč

Celkem tedy 2.350.000 Kč do fiche Zakládání a rozvoj mikropodniků.
Usnesení:
PV schvaluje vznik nové fiche Zakládání a rozvoj mikropodniků a její zohlednění v SPL.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení:
PV schválil návrh úpravy finančního plánu v SPL v souladu s prodiskutovaným návrhem.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
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Usnesení:
PV bere na vědomí evaluační zprávu v souladu s diskusí dnešního jednání.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
Jan Balek představil členům harmonogram dalšího jednání (viz. příloha zápisu).
Usnesení:
PV bere na vědomí harmonogram dalšího jednání.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Návrhy na volbu předsedy Programového výboru
Členové navrhli:
František Maršálek, Arnošt Hradil, Libor Vykopal, Miluše Stržínková (odmítla).
Více se bude jednat na příští schůzce PV.

Celý návrh hodnotící zprávy SPL LEADER „Měníme Hranicko“ je přílohou zápisu na kanceláři MAS.

Zapsala: Lucie Machová

Ověřila: Alena Veličková

