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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 1. února 2011 v kanceláři MAS
Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
Libor Vykopal, obec Ústí
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura, z.s.
F. Kopecký přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu: Oldřich Šnajdárek
1/ Volba předsedy Programového výboru
K tomuto bodu padly 2 návrhy, F. Maršálek, A. Hradil, kteří s nominací souhlasili. Nejprve členové
hlasovali pro F. Maršálka, který získal 6 hlasů, tudíž se stává předsedou programového výboru.
Kancelář MAS bude F. Maršálka o tomto informovat.
Usnesení:
PV zvolil svým hlasováním předsedu programového výboru pana Františka Maršálka.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Schválení hodnotící zprávy SPL
K návrhu hodnotící zprávy SPL po minulé schůzce PV se nesešly žádné připomínky.
M. Stržínková jen upozornila, že v tabulkách vývoj nezaměstnanosti v regionu (str. 4) a vývoj počtu
obyvatel v regionu Hranicko (str. 5) nejsou všechny obce ORP. Je to jen tisková chyba, která bude
ihned opravena.
U tabulky lokace podpory podle jednotlivých obcí regionu (str. 28) bude poznámka, že uvedené
částky jsou ze žádosti o dotaci.
Jinak bez připomínek.
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Usnesení:
PV bere na vědomí hodnotící zprávu SPL v předneseném znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
3/ Projednání návrhu aktualizace SPL
J. Balek seznámil přítomné s úpravami návrhu aktualizace SPL, ke kterým došlo při minulé schůzce PV.
Celý tento upravený návrh je přílohou zápisu.
Nyní bude následovat:
8. 2. 2011 proběhne veřejné projednání aktualizace SPL, poté bude týden na připomínkování, sběr
připomínek a námitek..
Pokud budou k tomuto vážné připomínky, sejde se PV 21. 2. 2011, pokud ne, sejde se PV před Valnou
hromadou (termín bude upřesněn), která se uskuteční v obci H. Újezd, kde tento návrh schválí a
doporučí ke schválení Valné hromadě.
Usnesení:
PV bere na vědomí návrh aktualizace SPL a doporučuje k veřejnému připomínkování do 15. 2. 2011.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
4/Příprava Výzvy č. 1/2011
F. Kopecký informoval přítomné členy, o aktualizaci formulářů Fichí, které probíhají na SZIFu na
základě upravených a zjednodušených pravidel. Tyto formuláře budou k dispozici až v březnu,
musíme tedy čekat. Manažer MAS zatím bude pracovat na aktualizaci preferenčních kritérií.
Usnesení:
PV schvaluje vyhlášení Fichí ve Výzvě č. 1/2011, a to:
• F2 Zemědělské a potravinářské produkty
• F6 Spolkový život a sport
• F9 Zakládání a rozvoj mikropodniků
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
A. Hradil měl dotaz, zda se budou k vyhlašovaným fichím scházet pracovní skupiny. K F2 a F6 nebude
muset, k F9 ano, musí se celá nadstavit – buď to provede programový výbor nebo bude ustanovena
pracovní skupina.
Manažer MAS vyvěsí předběžnou aktualitu na web www.regionhranicko.cz.

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: O. Šnajdárek

