Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 22. listopadu 2017 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Petra Kočnarová, Obec Skalička-přišla později
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Jana Černá, TJ Střítež n/L
(platných hlasů: 8 )

Omluveni:
Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.
Troup Mirko, FO Hranice
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Karolina Berousková

Program jednání:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd

3.

Aktualizace Stanov MAS Hranicko z. s.

4.

SCLLD



Aktualizace Harmonogramu výzev MAS



Schválení 5 Výzev IROP



Schválení Fichí a Výzvy PRV



Změny v alokacích dotačního programu MAS-OPZ



Informace o přípravě Výzev MAS

5.

Úvěr od ČS a.s.

6.

Vyhlášení výzvy na MAP II.

7.

Členský příspěvek do NS MAS na rok 2018

8.

Personální záležitosti MAS Hranicko

9.

Různé
 Režie MAS
 Návratná finanční výpomoc z Ol. Kraje

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program
v předneseném znění (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 8

1. Kontrola plnění usnesení
V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne
21.9.2017:
UVMAS/40/2017
a) Výbor MAS projednal vymezení aktivit v chystaných výzvách dotačního programu MAS-IROP
b) Výbor MAS schválil rozdělení fin. prostředků v programu MAS-IROP dle důvodové zprávy
c) Výboru MAS schválil rozdělení fin. prostředků v programu MAS-OPZ dle důvodové zprávy
Usnesení splněno.

UVMAS/41/2017
a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru
MAS
b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
v předneseném znění
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd
V. Skácel uvedl, že dne 2.11.2017 skončila udržitelnost projektů mini muzeí Skalička a Horní Újezd.
Bylo nutné rozhodnout o darování části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se mini muzeí
Skalička a Horní Újezd, získaného realizací projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků
II.“.
Byly sepsány darovací smlouvy mini muzeí Skalička a Horní Újezd, zaslány k připomínkování
starostkám, jejich finální verze byla součástí podkladů k tomuto jednání Výboru MAS.
Další termíny ukončení udržitelnosti ostatních projektů mini muzeí: 11.2.2019 – Hustopeče n.B.

UVMAS/42/2017
a) Výbor MAS projednal Darovací smlouvy mini muzeí Skalička, Horní Újezd
b) Výbor MAS schválil Darovací smlouvy Mini muzeí Skalička, Horní Újezd
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Darovací smlouvy Mini muzeí Skalička, Horní Újezd
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Aktualizace Stanov MAS Hranicko z. s.
V. Skácel uvedl, že při přípravě administrativních procesů 3 dotačních programů MAS narazil
management MAS na zásadnější záležitost ohledně kompetencí kontrolní komise, která dle
současných stanov veškerá svá zjištění a zprávy předkládá Valné hromadě MAS ke schválení a
rozhodnutí o nápravných opatřeních. Pouze v oblasti šetření žádostí o přezkum a stížností, které

budou moci podat žadatelé v dotačních programech MAS, toto považuje management MAS za
zbytečně komplikovaný postup, který by též zpomalil administraci vyhlášených výzev. Management
MAS si ověřil postupy i u jiných MAS, kde tento mezikrok nikdo z kolegů nevyužívá. U ostatních MAS
v tomto výseku kontrolní komise sama o sobě rovnou stanovuje opatření k nápravě (např.
opakované hodnocení Výběrové komise, přepočet bodů apod.). Proto management MAS navrhuje
v tomto směru upravit stanovy. Z diskuse s předsedou Kontrolní komise vyplynulo též doporučení,
abychom podrobili stanovy revizi po 3 letech jejich účinnosti a s ohledem na nyní již známé
informace k realizaci dotačních programů MAS upřesnili některé skutečnosti jako třeba používání
Etického kodexu apod.
V. Skácel uvedl, že F. Kopecký provedl revizi a konstatuje, že žádné větší nedostatky nenašel a myslí
si, že stanovy jsou sepsané kvalitně a „drží“ i 3 roky od svého vzniku. Navrhuje proto jen několik nijak
zásadních úprav:
-

doplnění střetu zájmů a etického kodexu

-

pro šetření žádostí o přezkum a stížností žadatelů kontrolní komisi přiznaná samostatná
působnost (bez schvalování nápravných opatření Valnou hromadou)

-

doplněna povinnost vystupujícího člena uhradit členský příspěvek za daný rok v plné výši

-

upřesnění poněkud zamotaných působností u Výboru MAS v souvislosti s dotačními
programy

-

přidání podbodu hlavní činnosti: realizace strategií a projektů v oblasti regionálního
vzdělávání

UVMAS/43/2017
a) Výbor MAS projednal aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
b) Výbor MAS souhlasí s aktualizovaným zněním Stanov MAS Hranicko z. s.
c) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválení aktualizovaných Stanov MAS Hranicko z. s.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

4. SCLLD


Informace o přípravě Výzev MAS

F. Kopedký uvedl, že přednostně připravujeme 5 Výzev MAS-IROP a Výzvu se 4 Fichemi v MAS-PRV.
Na Výzvě MAS-OPZ se ale také průběžně pracuje.
MAS-IROP
F. Kopecký uvedl, že Interní postupy MAS-IROP jsou nyní po 2. sadě připomínek z CRR/ŘO, které
jsou do postupů zapracovány, ovšem mezitím byly vydány nové minimální požadavky na Interní
postupy = nutnost celý text znova projít, doplnit, upravit. Dodal, že interní postupy byly z naší
strany dokončeny a odeslány 20.11.2017. Nyní čekáme na zpětnou vazbu. Finální dokument musí
schválit VH MAS.
Statut Výběrové komise je po 2. sadě připomínek z CRR/ŘO, připomínky byly zapracovány, ovšem
mezitím vydány nové minimální požadavky na Interní postupy = nutnost celý text znova projít,
doplnit, upravit kvůli provazbě na Statut. Dodal, že Statut Výběrové komise byl z naší strany
dokončen a odeslány 20.11.2017. Nyní čekáme na zpětnou vazbu.
Statut Kontrolní komise – bez připomínek, byl zaslán kvůli provazbě na výše uvedené dokumenty
(IP, Statut VK) dne 20.11.2017 na CRR/ŘO. Finální dokument musí schválit VH MAS
5 Výzev IROP vč. Kritérií formálních náležitostí a kritérií věcného hodnocení byly odeslán po
zapracování připomínek z CRR/ŘO. Nyní čekáme na zpětnou vazbu.
F. Kopecký uvedl, že paralelně probíhá připomínkovací proces s CRR/ŘO i u kritérií formálních
náležitostí a věcného hodnocení, stejně jako u Interních postupů MAS-IROP. Po vypořádání
připomínek budou následně tyto dokumenty schváleny Valnou hromadou, nejspíš formou perrollam. Aktuální verze po zapracování připomínek z CRR/ŘO najdete u jednotlivých Výzev na webu
www.regionhranicko.cz/sclld, zde je k prohlédnutí i aktuální verze Interních postupů MAS-IROP.

MAS OPZ
V. Skácel uvedl, že byly odeslány ke konzultaci na MPSV návrhy prefenčních kritérií věcného
hodnocení, teprve po jejich odsouhlasení začneme s přípravou výzev.

Výzva na Prorodinná opatření – bohužel Nemocnice Hranice (zatím jediný potenciální zájemce o
vznik Dětské skupiny nám sdělil, že o toto nemá zájem), management MAS doporučuje vznik
Dětské skupiny nyní zpropagovat ve Zpravodaji Regionu Hranicko (článek vyjde do konce
listopadu), výzvu budeme připravovat, možné vyhlášení v prosinci 2017/lednu 2018.
K. Berousková uvedla, že výzva na Sociální služby – výzvu může MAS vyhlásit až po navýšení
alokace (související se změnou SCLLD); s ŘO domluveno, že výzva bude předkontrolována během
posuzování změny SCLLD, tak aby nedocházelo k dalším prodlevám, po provedení změny SCLLD
ihned vyhlášení výzvy
Metodika a kritéria výběru projektů – jedná se o jakési „Interní postupy“ pro OPZ, obsahují však
také kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení, procesní postupy budou
převzaty z IP pro IROP, metodika bude vypracována a zaslána na ŘO OPZ spolu s výzvami.

MAS-PRV
F. Kopecký uvedl, že Fiche vč. preferenčních kritérií jsou po 5 kolech připomínek se SZIF, 2 Fiche
jsou předschváleny, u 3 Fichí je nutné ještě zapracovat drobnosti, v podkladech pro dnešní jednání
je 6. verze odesílaná na SZIF. Dále uvedl k výzvě, že text výzvy je nachystán, a byl odeslán
k připomínkování na SZIF. Dodal, že do Výzvy zbývá ještě dopracovat:
- Dořešit poměr procent plochy v LFA pro preferenční kritérium.
- Vytvořit seznam MASkou uznávaných certifikátů a značek kvality
- dodělat Vzor spolupráce s destinačním managementem.



Změny v alokacích dotačního programu MAS-OPZ

V. Skácel uvedl, že na základě usnesení UVMAS/40/2017 bod c) ze dne 21. 9. 2017 bylo Výborem
MAS schválen přesun finančních prostředků v programu MAS-OPZ dle důvodové zprávy, konkrétně
u Fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvestiční podpory na 6 017 538 Kč. Z důvodu zpřesnění
odhadu navrhuje K. Berousková navýšení alokace v rámci dané Fiche na 6 090 000 Kč (peníze budou
přesunuty z Fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti). Tento přesun finančních prostředků mezi
fichemi znamená podstatnou změnu SCLLD, programového rámce OPZ, aktuálně jsou připravovány

podklady k podání této změny SCLLD. ŘO OPZ, na který bude změna podána, byl již o plánované
změně informován.

2017

2018

2019

2020

CELKEM

6 090 000

0

0

0 6 090 000

0

3 209 846 1 604 923

1 232 461 6 047 230

MAS-OPZ 09 neinvestiční podpora

0

2 106 462

0

0 2 106 462

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření

2 708 308

0

0

0 2 708 308

Sociální služby MAS-OPZ 07 neinvestiční podpora
MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti
Sociální podniky -

16 952
Celkem MAS-OPZ v Kč

8 798 308

5 316 308 1 604 923

1 232 461

000

UVMAS/44/2017
a) Výbor MAS projednal přesun fin. prostředků a s ním související podstatnou změnu SCLLD,
programového rámce MAS-OPZ dle důvodové zprávy
b) Výbor MAS schválil přesun fin. prostředků v programovém rámci MAS-OPZ dle důvodové
zprávy
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).



Schválení 5 Výzev IROP

V. Skácel uvedl, že management MAS připravil a ke konzultacím na CRR dne 17.10.2017 zaslal 5
Výzev programu MAS-IROP. Tyto se vrátily s připomínkami 30.10., připomínky byly zapracovány a
Výzvy byly k opětovné konzultaci zaslány 8.11.2017. Management MAS předpokládá už jen velmi
drobné úpravy ve Výzvách MAS-IROP.
Na Výboru MAS je nyní, aby na základě aktuálních informací od potenciálních žadatelů rozhodl o
zbývajících parametrech Výzev, především o datumech vyhlášení a uzavření Výzvy, stanovení min.

a max. rozpočtu celkových způsobilých výdajů předložených projektových žádostí a finančních
alokacích do jednotlivých Výzev.
Kopecký informoval o proběhlých konzultacích a dotazování na připravenost projektů k podání:
MAS-IROP 01 Bezpečnost dopravy – víme o 2 záměrech
MAS-IROP 02 Cyklodoprava – víme o 3 připravených záměrech, čtvrtý záměr řeší vydání územního
rozhodnutí
MAS-IROP 03 Sociální služby – víme o 1 záměru
MAS-IROP 03 Komunitní centra – víme o 1 záměru
MAS-IROP 06 Infrastruktura ZŠ – víme o 3 záměrech, ale je možné, že se ještě objeví další. Ve
Strategickém rámci MAP je uvedeno min. 10 projektových záměrů z regionu.

Na základě výše uvedeného a informacích o plánovaných rozpočtech záměrů Výbor MAS
aktualizoval tabulku s alokacemi, stanovil datumy vyhlášení a ukončení Výzev stejně jako max.
rozpočty projektů a přečísloval Výzvy takto:

1. Výzva BEZPEČNOST DOPRAVY:
Alokace navýšena o 1 milion na 2.922.249 Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt navýšena na 2.300.000 Kč
Vyhlášení a uzávěrka Výzvy: 18.12.2017 12.2.2018

Aktuální znění Výzvy ve 3. verzi se zapracovanými změnami ve forma Avíza na webu MASky:
BEZPEČNOST DOPRAVY:
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/masirop//1.%20vyzva%20MAS-IROP01%20Bezpecnost%20dopravy/mas_hranicko_masirop01_vyzva201701_text_vyzvy_verze3.pdf

2. Výzva SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Alokace zůstává na 2.700.000 Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt navýšena na 2.840.000 Kč
Vyhlášení a uzávěrka Výzvy: 18.12.2017 12.2.2018

Aktuální znění Výzvy ve 3. verzi se zapracovanými změnami ve forma Avíza na webu MASky:

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/masirop//3.%20vyzva%20MAS-IROP03%20Socialni%20sluzby/mas_hranicko_masirop03_vyzva201703_text_vyzvy_verze3.pdf

3. Výzva KOMUNITNÍ CENTRA:
Alokace zůstává na 1.204.568 Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt ponížena na 1.270.000 Kč
Vyhlášení a uzávěrka Výzvy: 18.12.2017 12.2.2018

Aktuální znění Výzvy ve 3. verzi se zapracovanými změnami ve forma Avíza na webu MASky:
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/masirop//4.%20vyzva%20MAS-IROP03%20Komunitni%20centra/mas_hranicko_masirop03_vyzva201704_text_vyzvy_verze3.pdf

4. Výzva ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Alokace navýšena na 9.361.273 Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt navýšena na 5.250.000 Kč
Vyhlášení a uzávěrka Výzvy: 18.12.2017 12.2.2018

Aktuální znění Výzvy ve 3. verzi se zapracovanými změnami ve forma Avíza na webu MASky:
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/masirop//5.%20vyzva%20MAS-IROP06%20Infrastruktura%20ZS/mas_hranicko_masirop06_vyzva201705_text_vyzvy_verze3.pdf

5. Výzva CYKLODOPRAVA:
Z důvodu dobíhajících řízení stavebního úřadu či běžících zadávacích řízení rozhodnuto o odsunutí
vyhlášení Výzvy na leden 2018, přesný termín bude stanoven na příštím Výboru MAS
Spojeny alokace Výzev 2017 a 2018 do jedné ve výši 18.321.436 Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt bude aktualizována na příštím Výboru MAS,
prozatím zůstává z dřívějška ohlášených předběžných 4.500.000 Kč

Aktuální znění Výzvy ve 3. verzi se zapracovanými změnami ve forma Avíza na webu MASky:
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/masirop//2.%20vyzva%20MAS-IROP02%20Cyklodoprava/mas_hranicko_masirop02_vyzva201702_text_vyzvy_verze3.pdf

F. Kopecký dále uvedl, že pro zachování aktuálnosti a shody s pravidly IROP je potřeba upravit
Harmonogram Výzev a to posunout Výzvy z roku 2020 už do roku 2019. Dle nadřazených výzev
IROP je totiž uzávěrkou pro podávání vybraných projektů na IROP 31.12.2019.

Z jednání tak vzešla aktuální harmonogram Výzev s výší alokací, červeně jsou vyznačeny změny
oproti předchozí verzi:



Aktualizace Harmonogramu výzev MAS-IROP
Číslování
Fichí

Názvy Fichí/rozdělení
aktivit do Výzev

Parkovací systémy
Bezpečnost dopravy
MAS-IROP 02 Cyklodoprava
Sociální služby
MAS-IROP 03
Komunitní centra
MAS-IROP 04 Sociální bydlení
MAS-IROP 01

2017

2018

0
0
2 922 249
0
0 18 321 436
2 700 000
0
1 204 568
0
0 2 152 519

2019
1 000 000
2 485 248
0
0
0
2 152 519

Celkem za
období

2020
0
0
0
0
0
0

1 000 000
5 407 497
18 321 436
2 700 000
1 204 568
4 305 037

Sociální podniky infrastruktura
0 1 301 523
Infrasruktura
předškolního vzdělávání
0
0
MAS-IROP 06
Infrastruktura základního
vzdělávání
9 361 273
0
Celkem MAS-IROP v Kč 16 188 090 21 775 478
MAS-IROP 05

0

0

1 301 523

1 552 666

0

1 552 666

1 000 000
8 190 433

0
0

10 361 273
46 154 000

UVMAS/45/2017
a) Výbor MAS projednal texty a parametry 1. až 4. Výzvy dotačního programu MAS-IROP
b) Výbor MAS schválil texty a parametry 1. až 4. Výzvy dotačního programu MAS-IROP
c) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě 5. výzvy dotačního programu MAS-IROP
d) Výbor MAS projednal aktualizovaný harmonogram Výzev dotačního programu MAS-IROP
e) Výbor MAS schválil aktualizovaný harmonogram Výzev dotačního programu MAS-IROP
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

Z jednání odešla M. Tomášová: Přítomno členů: 7



Schválení Fichí a Výzvy PRV

F. Kopecký uvedl, že Fiche v sobě obsahují podrobný popis preferenčních kritérií, prozatím tedy
není třeba vytvářet Metodický pokyn pro hodnocení projektů. Naopak Fiche v sobě nemají
informace z pravidel jako dřív (podporované aktivity, limity, typy žadatelů atd.), ve všem se
odkazují na Pravidla 19.2.1. Dodal, že Výzva PRV je ve finální podobě, bude zaslána na SZIF a dále
zveřejněna na webu MAS Hranicko jako avízo Výzvy.
Preferenční kritéria připomínkováním se SZIF prošly mírnou obměnou, proto je pro jistotu znovu
schválí VH MAS. Výzvu nyní musí schválit Výbor MAS, abychom ji mohli poslat ke schválení na SZIF.
V harmonogramu Výzev, v alokacích nejsou plánovány žádné změny. Plánované datum vyhlášení
Výzvy je 8.12.2017, uzávěrka 12.1.2018

Fiche v aktuální verzi a Výzva PRV ke stažení zde:

http://www.regionhranicko.cz/index.php?sekce=mas-hranicko&podsekce=mas-dotacni-programy2016-2020&subpage=20162020&pathprv=/www/doc/www.regionhranicko.cz/www/dokumenty/mas-dotacni-programy2016-2020/mas-prv/8.%20Vyzva%20MAS-PRV#docs – prostřední oddíl MAS-PRV

UVMAS/46/2017
a) Výbor MAS projednal 5. výzvu v programu MAS-PRV a 4 vyhlášené Fiche
b) Výbor MAS schvaluje 5. výzvu v programu MAS-PRV a 4 vyhlášené Fiche
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Úvěr od ČS a.s.
V. Skácel uvedl, že vzhledem k nutnosti splatit úvěr na MAP 400.000 Kč do 31.12.2017, 50.000
Mikroregionu Hranicko jako částečné vrácení půjčky a stále hrozící nutnosti vrátit půjčku od
Olomouckého kraje 400.000 Kč, je nutné vyřídit dlouhodobý úvěr na předfinancování režií MAS.
Takovýto úvěr jsme už měli po celou dobu minulého období 2008-2013. Česká spořitelna aktuálně
zvažuje mezi revolvingovým úvěrem nebo kontokorentním úvěrem, kloní se spíše ke
kontokorentu, který je při srovnatelné úrokové sazbě pro MAS výhodnější než revolvingový úvěr
(odpoadá nutnost „schvalování“ uvolnění prostředků z úvěrového účtu, poplatky jen za 1 účet
apod.).
F. Kopecký uvedl, že úrokové sazby obou variant jsou velmi podobné podmínkám, za kterých jsem
čerpali minulý dlouhodobý úvěr. Vše opět vychází z rámcové smlouvy mezi NS MAS a Českou
spořitelnou, což nám umožňuje dosáhnout na nižší úrokové sazby.
Ž. Rosová uvedla, že momentální stav na BÚ MAS Hranicko je cca 830.000,-.

UVMAS/47/2017
a) Výbor MAS projednal podmínky využití kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. na
předfinancování režií MAS

b) Výbor MAS schvaluje využití kontokorentního úvěru za stanovených podmínek Českou
Spořitelnou a.s.
c) Výbor MAS schvaluje max. výši kontokorentního úvěru do 1 mil. Kč a pověřuje předsedu
MAS Hranicko podpisem smlouvy s ČS a.s.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Vyhlášení výzvy na MAP II.
H. Gaďurková uvedla, že dne 8.11.2017 bylo vyhlášeno avízo výzvy
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje).

Samotná výzva pak byla vyhlášena a zpřístupněna v IS KP14+ 15.11.2017. Příjem žádostí je do
vyčerpání alokace, nejpozději do 30.10.2018. Budou probíhat průběžné uzávěrky příjmu žádostí o
podporu – 14.12.2017, 15.2.2018, 15.5.2018,…. MAS podá žádost do 2. uzávěrky, tj. v únoru 2018.
Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které pomohou školám
rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke
zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I.
Dílčí cíle výzvy:
1) Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního
plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2) Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3) Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území →
dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka
4) Zlepšení spolupráce s veřejností, rodiči a zřizovateli, zlepšení spolupráce v území a
využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků
Délka trvání projektu: 36 – 48 měsíců (nejzašší datum pro ukončení fyzické realizace je
31.12.2022)
8 mil. + 100.000,-*počet zapojených IZO (ZŠ, MŠ, ZUŠ) v ORP (v našem ORP 51 IZO) = až 13
mil. Kč pro náš region

Způsob financování: ex-ante
Výše 1. zálohové platby:
a) 40% celkových způsobilých výdajů pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena
minimálně 3 měsíce před vydáním PA
b) 30% celkových způsobilých výdajů pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena
nejdříve dnem vydání PA
Míra podpory: MAS 100%, obce 95%
Oprávnění žadatelé: obce, MAS, dobrovolné svazky obcí, sdružení/spolek obcí (mikroregion),
městské části hl. města Prahy (pozn. Žadatel musí působit v území)
Dále H. Gaďurková uvedl, že před podáním žádosti je nutné dojít na území SO ORP k dohodě, kdo
z oprávněných žadatelů podá žádost na tvorbu MAP II. Předběžně projednáno s Mikroregionem, že
nemá zájem o podání žádosti a souhlasí s tím, aby žadatelem byla MAS – ke schválení by mělo dojít
na valné hromadě mikroregionu dne 30.11.2017, s vedením města Hranice dohodnuto, že konečné
rozhodnutí, zda se stane žadatelem MAS, padne na jednání starostů ORP Hranice, které proběhne
7.12.2017. Následně pak bude usnesení Rady města Hranice – v polovině prosince, že ORP souhlasí
s tím, aby byla MAS žadatelem.

Povinné aktivity projektu:
1) řízení projektu – cílem je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby
zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu.
2) rozvoj a aktualizace MAP – prohloubení procesu společného plánování v území,
výstupem je aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu min. 12 měsíců po
ukončení projektu MAP II
3) evaluace a monitoring – vyhodnocování procesů partnerství, naplňování cílů,
aktivit, následná opatření a aktualizace dle skutečnosti včetně vyhodnocení procesu
přípravy aktualizovaného MAP
4) implementace MAP – cílem je podpora spolupráce při realizaci zastřešujících aktivit
naplánovaných v MAP I, žadatel volí minimálně jedno z povinně volitelných témat

(předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání),
případně další volitelná témata (podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání,
kariérové poradenství)
podporované oblasti:
–

inkluzivní vzdělávání

– Otevřená škola (podpora spolupráce)
– Předškolní vzdělávání
– Rozvoj gramotností a kompetencí
– Kompetence pro demokratickou kulturu
– Regionální identita – spolupráce s komunitou
– Polytechnické vzdělávání
– Tvořivost, iniciativa a podnikavost
– Kariérové poradenství
Vyloučené aktivity
-

Zřizování pracovních pozic ve školách: školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog,
speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky,
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce

-

Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

-

Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9
školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

-

Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, k pořízení dlouhodobého
hmotného/nehmotného investičního majetku.

-

Realizace individuálních vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků uvedených v
databázi DVPP.

-

Zahraniční pobyty dětí a žáků ZŠ.

-

Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu motivačního soustředění.

-

Pohybové (sportovní) aktivity.

Způsobilost výdajů
Datum způsobilosti výdajů (datum, od kdy je možné zahájit fyzickou realizaci) je stanoveno takto:
-

aktivity č. 1, 2 (vyjma podaktivity č. 2.5 PS pro rovné příležitosti) a 3 od 1. 5. 2017

-

podaktivita č. 2.5 PS pro rovné příležitosti od 1. 1. 2018.

-

aktivita č. 4 Implementace MAP je možné zahájit realizaci po úspěšném splnění první fáze
hodnocení (tj. datum způsobilosti výdajů je pro tuto aktivitu stanoveno od data, kdy žádost
o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

UVMAS/48/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o MAP II.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

7. Členský příspěvek do NS MAS na rok 2018
V. Skácel uvedl, že Výbor NS MAS doporučuje členským MAS hlasovat pro navýšení členského
příspěvku z 10.000 na 15.000 Kč. NS MAS prostředky využije pro personální posílení a zaplacení
vyjednávání nového programovacího období 2020+.

UVMAS/49/2017
b) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informaci o navýšení členského příspěvku do NS MAS
za rok 2018 na 15.000,-Kč
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

8. Personální záležitosti MAS Hranicko
V. Skácel uvedl, že Animátorovi škol/Zaměstnanci pro realizaci SCLLD a Zaměstnanci pro realizaci
SCLLD končí pracovní smlouvy k 31.12.2017, proto je třeba rozhodnout, na jak dlouho jim budou

PS prodlouženy (Vedoucí zam. pro realizaci SCLLD má PS na dobu neurčitou a Asistentka pro
realizaci SCLLD do 31.12.2019). Předseda V. Skácel, navrhuje prodloužení obou PS do 31.12.2019.
V rámci plánování Režií MAS Hranicko (v roce 2016) byla sestavena tabulka vývoje mezd
zaměstnanců MAS Hranicko přepočteno na plné úvazky na období 2016-2022 schválena 7.12.2016
(tato tabulka byla sestavena v době, kdy se nevědělo, že T. Václavík z MAS odejde a změní se tak
personální obsazení managementu MAS).
Vzhledem k faktu, že MAS Hranicko bude podávat žádost na MAP II. a že se změnilo personální
obsazení v MAS, byla tab. Mzdové výdaje MAS Hranicko v letech 2016-2022 pro roky 2018 a 2019
aktualizována a to k 13.11.2017:
Pracovní pozice
Vedoucí
zaměstnanec
SCLLD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

35 000

37 000

39 000

41 000

42 000

42 000

42 000

25 000

30 000

32 000

25 000

28 000

29 000

24-33 000

26-33 000

26-33 000

23 000

25 000

26 000

26 000

26 000

26 000

Projektový
manažer
30 000
Animátor
škol/Projektový
manažer
20-22 000
Asistentka MAS

22 000

Vytvořili jsme také 3 varianty výše úvazků: Varianta č. 1 je ta, co byla navržena při plánování Režií
MAS, Varianta č. 2 je variantou při nerealizaci projektu MAP II. a Varianta č. 3 je variantou při
realizaci MAP II.
Varianta č. 1 Úvazky v IROP – plán v
MS2014+

Pracovní pozice

01/07

08/12

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Vedoucí
zaměstnanec
SCLLD

Projektový
manažer

0,30

0,30

1,00

manažer

1,00

1,00

1,00

1,66

1,66

1,16

Asistentka

0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

3,10

3,10

4,00

3,66

3,66

3,16

2,00

1,50

2020

2021

2022

1,83

1,00

Animátor
škol/Projektový

Celkem úvazky
v MAS

Varianta č. 2 Úvazky v IROP při nerealizaci
projektu MAP II.
01/07

08/12

2016

2017

2017

2018

2019

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

0,30

1,00

1,00

1,00

manažer

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Asistentka

0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

0,66

0,50

3,10

3,10

4,00

4,00

4,00

2,83

1,66

1,50

01/07

08/12

01/06

07/12

2017

2017

2018

2018

2019

2020

2021

Pracovní pozice
Vedoucí
zaměstnanec
SCLLD
Projektový
manažer

1,00

Animátor
škol/Projektový

Celkem úvazky
v MAS

Varianta č. 3 Úvazky v IROP při realizaci
projektu MAP II.

Pracovní pozice

2016

2022

Vedoucí
zaměstnanec
SCLLD

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

0,30

1,00

1,00

1,00

1,00

manažer

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

1,66

1,15

1,00

Asistentka

0,80

0,80

1,00

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

3,10

3,10

4,00

4,00

3,00

3,00

3,66

2,15

2,00

Projektový
manažer
Animátor
škol/Projektový

Celkem úvazky
v MAS

Pro porovnání byla vytvořena tabulka, kde lze vidět porovnání plánu uvedeného v rozpočtu na
Režie MAS, Výdaje na mzdy v případě nerealizace projektu MAP II., Výdaje na mzdy v případě
realizace MAP II. a výši ušetřených prostředků při realizaci MAP II.:
Plánovaný
rozpočet v MS
2014+

nerealizace
projektu MAP II.
úprava mezd a
úvazků

realizace projektu
MAP II.

Výše ušetřených
prostředků při
realizaci MAP II.

výše úvazků v IROPu

3,66

4,00

3,00

osobní náklady 2018

1 846 160 Kč

2 006 960 Kč

1 793 900 Kč

213 060 Kč

osobní náklady 2019

1 894 400 Kč

2 103 440 Kč

1 661 240 Kč

442 200 Kč

UVMAS/50/2017
a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 3 k pracovní smlouvě k SCLLD –Animátor
škol/Zaměstnanec pro realizaci SCLLD a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD –
Zaměstnanec pro realizaci SCLLD
b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 3 k pracovní smlouvě k SCLLD –Animátor škol/Zaměstnanec
pro realizaci SCLLD a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD – Zaměstnanec pro realizaci
SCLLD v předneseném znění

c) Výbor MAS projednal mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2018,2019
d) Výbor MAS schválil úpravu mzdových výměrů dle tab. Mzdové výdaje MAS Hranicko v
letech 2016-2022- aktualizace k 13.11.2017 dle důvodové zprávy
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

9. Různé
 Režie MAS
V. Skácel uvedl, že jsme dne 25.8.2017 jsme odeslali průběžnou platbu na mzdy a doklady za
období 5/2017 až 7/2017 v celkové výši 475.241,-Kč. V rámci úprav jsme museli tuto částku snížit o
investice ve výši 27.062,-Kč, které jsme v rámci této etapy neměli ve fin. plánu. Částka tak byla
upravena na 448.179,-Kč, ze které nám bylo dne 18.10.2017 proplaceno 95% čili 425.770,-Kč.
Dne 13.10.2017 jsme podali Žádost o změnu (ŽoZ) na úpravu fin. plánu pro 3. etapu a to jak
v položce investice tak neinvestice dle skutečných výdajů, které víme že v dané etapě budou. ŽoZ
nám byla schválena dne 8.11.2017.
Žádost o platbu a Zpráva o realizaci za 3 etapu bude podána do 28.11.2017.

UVMAS/51/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav Režií MAS
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

 Návratná finanční výpomoc z Ol. Kraje
V. Skácel uvedl, že v březnu 2016 byla poskytnuta Ol. Krajem MAS Hranicko Návratná fin.
výpomoc, její vrácení mělo být do 31.12.2017. KS NS MAS se aktuálně snažila o překlopení půjčky
na dar, náměstek Šoltys přislíbil podporu a předložil Radě Olomouckého kraje, která bohužel návrh
nepodpořila. Aktuálně údajně Olomoucký kraj podpoří prodloužení splatnosti půjčky o rok a v roce
2018 se bude opětovně řešit překlopení půjčky na dar, toto však zatím nemáme písemně
potvrzeno.

UVMAS/52/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o Návratné fin. výpomoci
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

..............................................
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

