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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 20. února 2012 v kanceláři MAS

Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO 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
Libor Vykopal, obec Ústí
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Michaela Škrobánková, Hranická rozvojová agentura, z.s.
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
F. Kopecký představil program dnešního jednání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola minulých usnesení
Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení harmonogramu a textu Výzvy č.1/2012
Schválení alokací pro jednotlivé Fiche
Debata o úpravě podmínek a pravidel Fichí a názvů preferenčních kritérií
Informace o přípravě Strategie rozvoje regionu 2014-2020
Různé
Závěr

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
Ověřovatel zápisu – Libor Vykopal
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.

1/ Schválení harmonogramu a textu Výzvy č. 1/2012
F. Kopecký informoval, že Výzva č. 1/2012 nemůže být vyhlášena dříve, nežli se ukončí
předešlé kolo registrace projektů PRV, což je 27.3.2012. Výzva bude tedy zkrácena jako
minulý rok a její postup bude v tomto pořadí:
• Únor 2012 – PV a pracovní skupiny – doporučení ze Střednědobého hodnocení,
schválení alokací a Výzvy, alokace, preferenční kritéria, Fiche
• Začátek března – PV – definitivní schválení Fichí, metodických pokynů
• 7.3.2012 – vydání upravené příručky pro žadatele a metodického pokynu
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•
•
•
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•
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2.4.2012 – vyhlášení Výzvy č. 1/2012
7.-10.5.2012 – uzávěrka Výzvy č. 1/2012
14.-16.5.2012 – administrativní kontroly
22.5.2012 – 1. Zasedání výběrové komise, školení VK
22.5.-11.6.2012 – hodnocení projektů VK
21.6.2012 – PV schválení hodnocení + přesun alokací
22.6.2012 – zveřejnění výsledků
25.6.2012 – registrace na RO SZIF (předpoklad)

Usnesení: (přítomno 6 členů)
PV schvaluje harmonogram Výzvy č. 1/2012 dle předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Schválení alokací pro jednotlivé Fiche
Celková alokace pro rok 2012 byla 7.577.733 Kč, zázemí MAS 1.515.547 Kč, zbývá 6.062.186
Kč. Rezerva na portále farmář 956.908 Kč. Z této rezervy přidáme k alokaci 556.908 Kč,
400.000 Kč necháme do rezervy na rok 2014. Pravidla od minulého roku umožňují odkládat si
finanční prostředky na rok 2014 jak z IV. 1.1., tak z IV. 1.2. (dle výkladu pravidel). F. Kopecký
se dotazoval na CP SZIF i na Mze, zdali je opravdu možné, odkládat finance i z op. IV. 1.2. (dle
pravidel). Bohužel, na tento dotaz momentálně nedokázal nikdo pořádně odpovědět,
zůstává tedy otevřené. Do června 2012 už to bude ale jasné, takže pokud nám toto tvrzení
CP SZIF potvrdí, VyPa rozhodne, zdali se rezerva ve výši 400.000 Kč ponechá na portále
farmář, pokud to takto nebude možné, pošlou se finance do oběhu této Výzvy a bude
následně opět rozdělena do alokací + případné další ušetřené prostředky z již podaných
zadministrovaných projektů.

Alokace pro Výzvu č. 1/2012 činí 6.619.094 Kč a je rozdělena do těchto Fichí:
F1 Rozvoj zemědělských podniků
F5 Veřejná prostranství
F7 Rozvoj cestovního ruchu
F8 Pěší trasy a hypostezky

2.526.989 Kč
1.747.712 Kč
1.842.255 Kč
502.138 Kč

Usnesení: (přítomno 6 členů)
PV schvaluje výše alokací pro Výzvu č. 1/2012 dle předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
3/ Debata o úpravě podmínek a pravidel Fichí a názvů preferenčních kritérií
(přítomno 7 členů)
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F. Kopecký představil návrh znění Výzvy č. 1/2012 + typy aktivit Fichí, které se budou
vyhlašovat. Podrobněji budou projednány na příštím PV, kdy už bude po schůzkách
pracovních skupin, které se budou tímto důkladně zabývat.
Termíny a způsob příjmu žádostí:
Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS a to prostřednictvím
statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna
statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Žádosti o dotaci bude možno předkládat v termínech:
Fiche č.1 23.4.–7.5.2012, Fiche č.5 23.4.–9.5.2012, Fiche č.7 a 8 23.4.–10.5.2012
a to v pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod., případně dle telefonické dohody.
Pokud charakter projektu vyžaduje opatření stavebního úřadu, lze povinné přílohy předložit
nejpozději 1. června 2012.
Doba realizace projektu:
Od podpisu dohody začne běžet 12 měsíční lhůta (případně 36 měsíců, pokud bude projekt
financován formou leasingu), ve které musí být projekt zrealizován.
Usnesení:
PV schvaluje text Výzvy č. 1/2012 v předneseném znění a doporučuje VH ke schválení.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
4/ Strategie rozvoje regionu 2014-2020
Bude sestaven strategický výbor, cca 7 členný (3 členové MAS, 3 členové MR Hranicko + 1
člen za město Hranice). Za MAS to budou koordinátoři pracovních skupin, což jsou:
František Maršálek, Jana Černá a Václav Vomáčka.
Strategický výbor bude mít za úkol pracovat na určitých vizích, návrzích,…..které následně
schválí příslušné orgány MAS. Postup bude následující:
Nejprve proběhne analýza předešlého programovacího období – SWOT analýza, poté se
zpracuje strategická část na další programovací období, nakonec implementační část.
F. Kopecký dále promítl „kuchařku NS MAS“ od Radima Sršňa, na další programovací období
2014-2020.

Zapsala: Lucie Machová
Ověřil: L. Vykopal

