Zápis ze zasedání Výboru MAS
konané dne 9. února 2016 ve společenském sále LD Moravan
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Ludmila Juráňová, JUKO Jezdecká společnost
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
(platných hlasů: 7 )

Hosté:
Miluše Stržínková, FO

Omluveni:
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Libor Vykopal, Obec Ústí

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Zuzana Zajícová, Tomáš Václavík, Žaneta Rosová

Program jednání:
1. Harmonogram Výzev
2. Navýšení alokace OPZ o 30%
3. Fiche SCLLD

4. Klíčový projekt MAS
5. Volba indikátorů a přiřazení jejich hodnot k jednotlivým Fichím
6. Způsob volby Výběrové komise
7. Různé
•

Změny zmocněných osob ve Výboru MAS

•

Ukončení členství v MAS

Pan Skácel všechny přivítal na jednání Výboru MAS, uvedl, že upravený program všichni
obdrželi emailem a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo nevystoupil s doplněním
programu. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 7, proti: 0,
zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 7

1) Harmonogram Výzev
V. Skácel uvedl, že Harmonogram Výzev byl projednán na posledním jednání Výboru MAS v
lednu, pak prošel jednáním pracovních skupin ke strategii a nakonec byl projednán na
závěrečném veřejném projednání strategie 4.2.2016. Všechny tyto platformy měly možnost
navrhnout úpravy alokací a rozložení výzev v čase. V návrhu Harmonogramu došlo po třech
jednáních prac. skupin a veř. debatě k těmto změnám:
- u fiche MAS-IROP 02 Cyklodoprava – v roce 2017 došlo k navýšení o 10% (nutnost čerpání
pro splnění milníku, motivace k přípravě projektů), tudíž v roce 2018 došlo ke snížení o 10%
(dorovnání)
- u fiche MAS-IROP 04 Sociální bydlení – alokace let 2018 a 2019 sloučena do jedné a
ponechána v roce 2018 z důvodu příliš nízkých dvou alokací
- u fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti – alokace z roku 2016 a část alokace z roku
2017 posunuty na roky 2018-2019 s další možností posunu v čase kvůli aktuálně dobré
situaci v oblasti nezaměstnanosti. K této fichi F. Kopecký uvedl, že dlouhodobě panovala

shoda na prac. skupině, že tyto peníze nebudou použity na tvorbu pracovních míst a přímé
financování mezd zaměstnanců. P. Krbálková a M. Tomášová navrhly, zařadit do fiche tuto
možnost, aby byly prostředky smysluplně vyčerpány, především pokud se nenajdou kvalitní
projekty v oblasti poradenství nezaměstnaným či rekvalifikací. Členové výboru se shodli na
tom, aby byla do fiche zařazena aktivita „Podpora vytváření nových pracovních míst“ =
tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin s preferencí obcí a DSO jako
zaměstnavatelů.
- u fiche MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření – alokace v roce 2016 navýšena o 10% (snížena
v roce 2018 o 10%), kompenzace za přesun alokace Podpory zam. v čase, kvůli splnění
doporučeného čerpání.
- u fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zem. podniků – přesun 5% mezi roky 2019 a 2020 kvůli
plynulosti čerpání
- u fiche MAS-PRV 12 Zem. a potravinářské produkty – přesun 50% alokace o rok dopředu již
na rok 2016, roky 2019 a 2020 sloučit a ponechat v roce 2019
- u fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání – koncentrace alokace ze 4 na 3 výzvy
- u fiche MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce – přesunutí 50% alokace z roku 2016 na
rok 2017, zájem o přípravu kvalitního komplexního projektu pro celý region.
Tab. Harmonogramu výzev doporučená VH ke schválení:
Číslování Fichí
MAS-IROP 01
MAS-IROP 02
MAS-IROP 03
MAS-IROP 04
MAS-IROP 05
MAS-IROP 06
MAS-OPZ 07
MAS-OPZ 08
MAS-OPZ 09
MAS-OPZ 10
MAS-PRV 11
MAS-PRV 12
MAS-PRV 13

Názvy Fichí
Přestupní terminály a bezpečnost
dopravy
Cyklodoprava
Sociální služby a komunitní centra infrastruktura
Sociální bydlení
Sociální podniky - infrastruktura
Předškolní a základní vzdělávání
Sociální služby - neinvestiční podpora
Podpora zaměstnanosti
Sociální podniky - neinvestiční
podpora
Prorodinná opatření
Rozvoj zemědělských podniků
Zemědělské a potravinářské produkty
Drobné podnikání

2016

25

2017
30
35

40

15
40

2018

2019
30

40

40
20
50

100
30
20

2020

40
50
55

30
25

30
55

100
50
25
50
25

30
25
35

20
25
50

25
40

2021

MAS-PRV 14
MAS-PRV 15
MAS-PRV 16

Podnikání v cestovním ruchu
Krátké dodavatelské řetězce
Projekty spolupráce MAS

100
50
50

50
50

UVMAS/7/2016
Výbor MAS schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev v letech 2016 – 2020 v předneseném
znění a doporučuje VH ke schválení.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Navýšení alokace OPZ o 30%
F. Kopecký uvedl, že v rámci SCLLD máme možnost požádat o navýšení alokace na MAS-OPZ
o 30%. Je třeba se nyní rozhodnout, zda o tuto možnost navýšení požádáme či nikoliv. Nyní,
když Výbor rozšířili aktivity ve fichi Podpora zaměstnanosti o aktivitu „Podpora vytváření
nových pracovních míst“ = tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin
s preferencí obcí a DSO jako zaměstnavatelů, tak vidí čl. výboru toto navýšení jako
smysluplné. F. Kopecký se dotázal, zda se navýšení bude týkat všech fichí OPZ. P. Krbálková
navrhla, aby navýšení o 30% směřovalo pouze do fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti,
členové výboru s tímto návrhem souhlasili.

UVMAS/8/2016
a) Výbor MAS schvaluje navýšení alokace MAS-OPZ z původní alokace 13.040.000,-Kč na
16.952.000,- Kč
b) Výbor MAS schválil navýšení alokace fiche MAS-OPZ 8 Podpora zaměstnanosti o 3,
912.000,- Kč
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení navýšení alokace MAS-OPZ z původní alokace
13.000.000,-Kč na 16.952.000,- Kč.
d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení navýšení alokace fiche MAS-OPZ 8 Podpora
zaměstnanosti o 3, 912.000,- Kč
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Fiche SCLLD

F. Kopecký uvedl, že nastavení jednotlivých fichí se zabývaly jednotlivé pracovní skupiny a
vyjádřit se k nim mohli také účastníci závěreční veřejné debaty, nastaveny byly především
typové projekty, oprávnění žadatelé, min. a max. výše rozpočtu projektu a především
principy preferenčních kritérií. Jako jedinou významnou změnu oproti dřívějším dohodám,
uvedl Kopecký návrh pracovní skupiny ekonomický rozvoj, aby ve fichi MAS-PRV Drobné
podnikání, mohli žádat také zemědělští podnikatelé. Souhlasili ovšem s tím, že budou
preferování žadatelé z řad nezemědělských podnikatelů.

UVMAS/9/2016
a) Výbor MAS schvaluje přednesenou podobu jednotlivých Fichí SCLLD.
b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit přednesenou podobu jednotlivých Fichí SCLLD.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Klíčový projekt MAS
F. Kopecký uvedl, že v rámci programového rámce OPZ lze realizovat tzv. klíčové projekty
MAS tj. se MAS Hranicko může stát příjemcem dotace ve vlastním dotačním programu MAS
OPZ. Proto navrhuje jako klíčový projekt MAS: „Podpora spolupráce lokálních partnerů na
trhu práce v regionu Hranicko“ – projekt bude zaměřen na vzájemnou spolupráci subjektů
veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým
skupinám osob při uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost – jednalo by se o pravidelné setkávání zaměstnavatelů, ÚP, obcí
a NNO, výměna zkušeností, exkurze, vzdělávání, Míra dotace: 100%, Odhadovaný rozpočet:
cca 80.000,- Kč/rok, v plánu by byly 2 v čase za sebou jdoucí dvouleté projekty.
P. Pajdla navrhnul zaměřit tento projekt především na studenty a absolventy škol, např.
uspořádáním exkurzí v podnicích atd. Členové výboru s tímto zacílením na studenty a
absolventy souhlasili.

UVMAS/10/2016

Výbor MAS schvaluje v rámci Fiche MAS-OPZ klíčový projekt MAS Hranicko s názvem
„Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce v regionu Hranicko“ doplněný o
zaměření na studenty a absolventy škol.
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2)

5) Volba indikátorů a přiřazení jejich hodnot k jednotlivým Fichím
Projednání bodu přesunuto na jednání VH.

6) Způsob volby Výběrové komise
V. Skácel uvedl, že dle Stanov MAS Hranicko je funkční období Výběrové komise jeden rok,
což znamená, že na následující VH proběhnou volby do Výb. Komise, informoval, že o členství
ve Výb. Komisi projevilo zájem 7 kandidátů. Výbor MAS doporučuje VH způsob volby Výb.
komise a to hlasování o všech nominovaných společně.

UVMAS/11/2016
Výbor MAS doporučuje VH MAS způsob volby Výběrové komise a to znovuzvolení stávajících
členů formou hlasování o všech nominovaných společně.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

7) Různé - Změny zmocněných osob ve Výboru MAS, Ukončení členství v MAS
Projednání bodu přesunuto na jednání VH.

V. Skácel všem poděkoval a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel

