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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 12. prosince 2011 v kanceláři MAS

Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Miluše Stržínková, obec Rouské
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, externí poradce, Hranická rozvojová agentura, z.s.
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu – Arnošt Hradil
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
F. Kopecký na úvod promítl fotodokumentaci z kontrol na místě před zahájením realizace
projektů z Výzvy 1/2011.
1/ Harmonogram přípravy Výzvy 2012
Na dnešní schůzce by měl být potvrzen plán SPL, které Fiche budou vyhlášeny,
harmonogram přípravy výzvy je následující:
leden 2012 - PV – návrh rozdělení alokací, text Výzvy, doporučení ze Střednědobého
hodnocení,
konec ledna 2012 – VH – ustanovení koordinátorů a seznamu členů pracovních skupin,
schválení Výzvy, delegace aktualizace Fichí na PV,
začátek února 2012 – pracovní skupiny – doporučení ze Střednědobého hodnocení,
preferenční kritéria, PV – schválení aktualizovaných Fichí (vč. názvů preferenčních kritérií),
konec února 2012 – PV – schválení Metodických pokynů, definitivní schválení alokací,
25. 2. 2012 – vydání upravené příručky pro žadatele a metodického pokynu
1. 3. 2012 – vyhlášení Výzvy 1/2012
26. – 30. 4. 2012 – uzávěrka Výzvy.
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Usnesení: (přítomno 7 členů)
PV schvaluje harmonogram přípravy Výzvy 1/2012 dle předneseného znění.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Plnění finančního plánu SPL po Výzvě 2011 a výhled 2012 – 2013
Kopecký promítnul přítomným dosavadní plnění finančního plánu včetně dotací rozdělených
ve Výzvě 2011. Dále vysvětlil, že nadále už nebudeme finanční plnění SPL vyhodnocovat
podle prostředků závazkovaných (tj. částky, které byly žadatelům přiděleny v době schválení
jejich žádostí), ale skutečně vyčerpaných (tj. o které si žádali při podání Žádosti o proplacení).
Některé projekty totiž dokázaly ušetřit při realizaci i statisíce korun, proto by tyto ušetřené
prostředky měly směřovat zpět do Fiche, ve které byly ušetřeny. Členové tak odsouhlasili,
aby nadále bylo finanční plnění SPL monitorováno podle skutečně proplacených prostředků.
Alokace na rok 2012 je o cca 13000 Kč nižší nežli na rok 2011 a to ve výši 7.577.733 Kč, z toho
zázemí MAS 20% 1.515.547 Kč do Fichí 6.062.186 Kč. Bank na portálu Farmáře k 1. 12. 2011
byl 921.839 Kč.
Dle dohody PV z roku 2011 bychom měli rezervované nevyčerpané prostředky z F6 v 2011
pro F6 v 2013 ve výši 595.730 Kč, proto na rok 2012 zbývá z Farmáře 326.109 Kč. Pro rok
2012 by tak celková alokace měla být 6.388.295 Kč. F. Kopecký ale navrhuje ušetřené
prostředky utratit co nejrychleji a nečekat až na konec programovacího období. Navrhuje
navýšit F1 (340.418 Kč) a F7 (255.312 Kč) v hodnotě 595.730 a o to tyto Fiche ponížit v roce
2013. V tomto případě bude alokace do fichí celkem pro rok 2012 6.984.025 Kč. Navržené
řešení a alokace mezi do jednotlivých Fichí PV definitivně schválí v únoru 2012. Dnes bude
odsouhlaseno, které Fiche budou vyhlášeny.
Vyhlášené Fiche by měly být v roce 2012 dle schváleného SPL tyto:
F1 Rozvoj zemědělských podniků
F5 Veřejná prostranství
F7 Podnikání v cestovním ruchu
F8 Pěší trasy a hypostezky
Usnesení: (přítomno 8 členů)
PV schvaluje pro vyhlášení Výzvy 1/2012 tyto Fiche: F1 Rozvoj zemědělských podniků, F5
Veřejná prostranství, F7 Podnikání v cestovním ruchu, F8 Pěší trasy a hypostezky.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
3/Doporučení ze Střednědobého hodnocení
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J. Balek připomenul přítomným členům doporučení ze Střednědobého hodnocení, které
probíhalo při aktualizaci SPL na přelomu roku 2010/2011.
F1 – Doporučení – jelikož nebyly v minulosti předloženy žádné projekty s komponentou
z oblasti diverzifikace činnosti nezemědělské povahy (bylo zapracováno na úrovni vedlejšího
opatření) bylo doporučeno tuto část cíle vypustit (a následně toto vypuštění zohlednit
v příslušné Fichi) a tím celou oblast zjednodušit.
F5 – Doporučení - V rámci vyšší efektivity zbývajících prostředků lze uvážit zúžení na
komplexní realizaci jednoho prostranství.
Upravit hodnoceni projektů takovým způsobem, aby preferenci získávaly projekty, které jsou
pojaté jako místa aktivních setkávání a odpočinku lidi. Projekty v blízkosti obytných zón,
v intravilánu obce. Vyloučit „zbytečné“ projekty, které slouží k úpravě ploch, bez velké
šance na pravidelné užíváni veřejného prostranství občany obce; vypuštění techniky na
údržbu veřejného prostranství, obnovy veřejného osvětlení, jako samostatného projektu.
F7 – Doporučení - důsledné zaměření projektů na buď budování nove infrastruktury, nebo
zvyšování úrovně infrastruktury stávající.
Vice zacílit na problémy regionu (např. budování odpovídajících stravovacích kapacit ve
venkovských oblastech nebo budování chybějící kategorie ubytování).
J. Balek také uvedl, že projekt, který bude řešit něco nového, co v dané lokalitě neexistuje, by
měl obdržet od HK více bodů nežli projekt, který řeší např. rekonstrukci recepce….
F8 - bez doporučení, Fiche je rozšířena o rozhledny.
4/ Pracovní skupiny MAS
Při přípravě Výzvy 1/2011 bylo vidět, že zájem o práci v pracovních skupinách uvadá, na
doporučení a návrhy pracovních skupin nebyl brán ze strany PV příliš zřetel. Na Valné
hromadě bude navržen statut Pracovních skupin – fungování PS. Koordinátorem –
dobrovolná role – nevolená, bude člen MAS, ostatní její členové můžou být členové MAS, ale
vhodné je i zapojení nečlenů. Skupina bude 5-10 členná, zodpovědnost chodit na schůzky,
motivací bude roční odměna. Hlavní jejich rolí bude sestavování SPL (ISÚ) na další
programovací období 2014+, na kterém se bude pracovat již během let 2012 a 2013.
14.12.2011 bude v zasedací místnosti kanceláře MAS probíhat schůzka destinačního
managementu, F. Kopecký osloví členy, zda by někdo neměl zájem být členem PS Cestovní
ruch.
J. Balek na závěr představil členům PV vypracovaný Dodatek ke střednědobému hodnocení
SPL „Měníme Hranicko“. Jsou to odpovědi na hodnotící otázky, doplňkové hodnocení
preferenčních kritérií…….viz. příloha zápisu v tištěné podobě.
Zapsala: Lucie Machová
Ověřil: A. Hradil

