Zápis z jednání Výboru MAS konaného
dne 22. srpna 2019
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 8 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní Výbor
MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní H. Gaďurková.

Přítomni:
Vojtěch Skácel – FO Rakov (sektor S; 6-občané)
Alena Veličková – SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S; 5-spolky)
Eduard Tomeček – TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S; 5-spolky)
Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V; 1-obce)
Filip Konečný – Ski klub Hranice, spolek (sektor S, 5-spolky)
Jaroslav Šindler – Obec Skalička (sektor V; 1-obce)
Jana Černá – TJ Střítež n.L., z.s. (sektor S; 5-spolky)
Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané)

Omluveni:
Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (sektor V; 1-obce)
Petra Kočnarová – Obec Skalička (sektor V; 1-obce)
Václav Vomáčka – Městys Hustopeče n.B. (sektor V; 1-obce)

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Hana Gaďurková, Karolína Berousková, Vladislava Závrská

Programu jednání výboru MAS konaného dne 22. srpna 2019, od 15:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Výběr projektů ve výzvách OPZ:
 4. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.
 5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
 6. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.

3.

Výběr projektů ve výzvě č.3 MAS-PRV

4.

Schválení 8. výzvy MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky - infrastruktura II., 9. výzvy MASIROP Sociální bydlení a 10. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ

5.

Harmonogram výzev MAS-PRV na roky 2019 a 2020

6.

Koordinace provozu značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

7.

Různé
 Stav čerpání SCLLD
 MAP II.
 Šablony II
 Kontrolní komise MAS – plán kontrol na místě podpořených projektů
 Studijní cesta polských MAS na Hranicko

V. Skácel se zeptal, zda má někdo z přítomných členů Výboru MAS námitky proti programu nebo
návrhy na jeho změnu. Nikdo nevystoupil.

1. Kontrola plnění usnesení
jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 25. 6. 2019:
UVMAS/19/2019

a) Výbor MAS projednal za MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí předpokládaný
rozpočet a aktivity projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání NNO
b) Výbor MAS schválil za MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí vlastní část rozpočtu a
aktivit projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání NNO
MAS Šternbersko podalo 26. 7. 2019 Žádost o dotaci s MAS Hranicko jako partnerem s finanční
účastí. Usnesení splněno
UVMAS/20/2019
a) Výbor MAS vzal na vědomí informace o přípravách a podání Evaluační zprávy
Evaluační zpráva byla dne 30. 6. 2019 schválena Kontrolní komisí a podána na MMR. Dosud jsme
neobdrželi schválení či výzvu k doplnění
UVMAS/21/2019
a) Výbor MAS bere na vědomí úpravu rozpočtu projektu Žádosti o dotaci Režie MAS II
Žádost o dotaci Režie MAS II podána přes MS2014+ dne 26. 6. 2019, 1. výzvu k doplnění informací
při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí jsme obdrželi 8. 8. 2019.
UVMAS/22/2019
a) Výbor MAS projednal Smlouvu o dílo na nové webové stránky MAS
b) Výbor MAS schvaluje Smlouvu o dílo v upraveném znění a pověřuje Předsedu Výboru MAS
podpisem Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo podepsána oběma stranami. Nové webové stránky budou spuštěny v září.
UVMAS/23/2019
a) Výbor MAS projednal personální záležitosti kanceláře MAS pro II. pololetí roku 2019
b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS o zajištění plného personálního obsazení kanceláře
MAS je dohodnuta na uzavření pracovní smlouvy s konkrétním uchazečem s předpokladem nástupu
od září 2019 na 0,3 úvazek, následně od ledna 2020 na celý úvazek.

UVMAS/24/2019
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. Výběr projektů ve výzvách OPZ:
 4. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.
 5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
 6. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.

I)

4. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.

Projektová manažerka K. Berousková uvedla, že do výzvy byly podány 3 projektové žádosti: Sociální
podnik Sklenářství Viol s.r.o. (žadatel Sklenářství Viol s.r.o.), Kavárna pro lidi aneb oživíme náměstí
(žadatel Tom HELP z. s.) a Založení nové provozovny na území MAS Hranicko (žadatel PERFECT pure
service, o.p.s.).
Výběrová komise MAS na svém jednání dne 13. 8. 2019 sestavila pořadí Žádostí o dotaci, podaných
v rámci 4. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I., které je dostupné na
webu MAS zde. Výběrová komise bohužel došla k závěru, že všechny 3 projektové žádosti, podané
do 4. výzvy nesplnily podmínky věcného hodnocení. Žadatelům byly výsledky hodnocení oznámeny
dne 19. 8. 2019. Dle pravidel OPZ, pokud žadatel obdrží informace o negativním výsledku hodnocení,
může do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po zveřejnění výsledků v MS2014+ podat
žádost o přezkum hodnocení prostřednictvím formuláře v MS2014+. Žadatel se taktéž může v dané
lhůtě písemně vzdát tohoto práva. Žadatel Sklenářství Viol s.r.o. bude podávat žádost o přezkum,

zbylí dva žadatelé se před konáním Výboru vzdali práva podání žádosti o přezkum. Lhůta žadatelům
vyprší dne 3. 9. 2019.

II)

5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.

V. Skácel uvedl, že do výzvy byla podána 1 projektová žádost: Podpora pečujících osob v MAS
Hranicko (žadatel Andělé stromu života p.s.) a dotázal se, zda je u této výzvy někdo z přítomných ve
střetu zájmů. Nikdo nevystoupil.
Počet přítomných členů: 8, nikdo není ve střetu zájmu
Bylo ověřeno, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří
nezastupují veřejný sektor.
Partneři, kteří nezastupují veřejný sektor, tvoří 75%.

Výběrová komise MAS na svém jednání dne 13. 8. 2019 sestavila pořadí Žádostí o dotaci, podaných
v rámci 5. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II., které je dostupné na
webu MAS zde. Výsledky hodnocení přednesla projektová manažerka MAS K. Berousková, jediná
podaná žádost splnila podmínky věcného hodnocení, krácení rozpočtu není navrhováno.

UVMAS/25/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů 5. výzvy MAS
Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
b) Výbor MAS v rámci 5. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
schvaluje jako projekt vybraný k realizaci jediný podaný projekt žadatele Andělé stromu
života, p.s., registrační číslo CZ.03.2.65/0.0 /0.0/16_047/0 014038
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)

III)

6. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.

V. Skácel uvedl, že do výzvy byly podány 2 projektové žádosti: Podpora zaměstnanosti na Hranicku
(žadatel Mikroregion Hranicko) a Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Hranicko
(žadatel ŠEDOVÁ clean service Olomoucko z. ú.), a dotázal se, zda je u této výzvy někdo
z přítomných ve střetu zájmů.

Střet zájmů u sebe identifikovala Marcela Tomášová za Mikroregion Hranicko, neboť je autorkou
projektové žádosti č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014033 žadatele Mikroregion Hranicko a dále
Jaroslav Šindler (předseda Mikroregionu Hranicko). Výše uvedení jsou vyloučeni z hodnocení všech
projektů, podaných do dané výzvy a opouští jednání.
Přítomno členů při projednávání tohoto bodu: 6
Bylo ověřeno, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří
nezastupují veřejný sektor.

Partneři, kteří nezastupují veřejný sektor, tvoří 100%.
Výběrová komise MAS na svém jednání dne 13. 8. 2019 sestavila pořadí Žádostí o dotaci, podaných
v rámci 6. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II., které je dostupné na webu MAS zde.
Výsledky hodnocení přednesla projektová manažerka MAS, obě podané žádosti splnily podmínky

věcného hodnocení. Výbor MAS souhlasí s doporučeným pořadím projektů po jednání Výběrové
komise dne 13. 8. 2019.

UVMAS/26/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů 6. výzvy MAS
Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů 6. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci 6. výzvy MAS Hranicko-OPZPodpora zaměstnanosti II.
(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

M. Tomášová a J. Šindler se vrátili zpět na jednání.
Počet platných hlasů: 8

3. Výběr projektů ve výzvě č. 3 MAS-PRV
F. Kopecký shrnul postup hodnocení projektů výzvy č. 3 MAS-PRV dle zápisu z jednání Výběrové
komise konané dne 13. 8. 2019. Uvedl, že Výběrová komise na tomto jednání sestavila pořadí Žádostí
o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 3 dotačního programu MAS-PRV dle jednotlivých fichí F11, F12 a
F14.
Přítomní členové Výboru MAS poté podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. V. Skácel se
dotázal, zda u této výzvy někdo identifikoval střet zájmů. Vystoupila M. Tomášová, která je autorkou
projektu ve fichi F12 a F. Konečný, který zastupuje Ski klub Hranice, spolek, který podával žádost o
dotaci do fichie F14.
Nejprve proběhne výběr projektů ve fichi F11.

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8.
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných
členů Výboru MAS nemá více než 50% hlasovacích práv.

Do fiche F11 bylo podáno celkem 8 projektů, všechny splnily minimální hranici 8 bodů. U některých
projektů došlo k rovnosti bodů. Dle Výzvy č.3 MAS-PRV v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí
projektů velikost obce, v níž je projekt realizován (preference menších obcí) a v případě stejné
velikosti obce výše požadované dotace (preference nižší částky).
V tabulce níže je seznam projektů s počtem přidělených bodů po věcném hodnocení. Všechny
projekty uvedené v tabulce byly vybrány k podpoře.

FICHE 11 Rozvoj zemědělských podniků (min. počet bodů = 8)

Věcné hodnocení projektů = projekty
vybrané k získání dotace:
Ev.
číslo

Žadatel

Název projektu

Obec –
Pořadí
místo
Výsled
projekt
realizac
ný
u dle
e
počet
počtu
projekt
bodů
bodů
u

2019184-003011-004

Ing. Radek
Hradil

Nákup obraceče na
seno

Provodovi
ce

21

1.

119 790 Kč

195 600 Kč

2019184-003011-020

Marie
Holčáková

Pořízení taženého
půdního válce
CAMBRIDGE

Jindřichov

18*

2.

279 930 Kč

483 879 Kč

2019184-003011-018

Lubomír
Holčák

Pořízení Rozmetadla
minerálních hnojiv

Jindřichov

18*

3.

343 000 Kč

592 900 Kč

2019184-003011-010

Pořízení přepravníku
Hranicko a.s.
zvířat

Střítež
nad
Ludinou

16*

4.

348 000 Kč

701 800 Kč

2019184-003011-012

Eduard
Kozák

Modernizace strojů sekačka, elektrické
nůžky a rozmetač

Bělotín Lučice

16*

5.

295 000 Kč

713 900 Kč

2019184-003011-009

FARMA
ONDROUŠE
K s.r.o.

Nákup
Horní
rozdružovacího stroje
Újezd
pro zastýlání

12*

6.

225 000 Kč

544 500 Kč

2019184-003011-008

Petr Voldán

Pořízení obraceče

Partutovic
e

12*

7.

283 140 Kč

471 900 Kč

2019184-003011-021

Petr
Zdráhala

Nákup rozmetadla
umělých hnojiv a
agroruky pro plnění

Paršovice

10

8.

97 900 Kč

236 918 Kč

CELKEM

1 991 760
Kč

3 941 397 Kč

Požadova
ná výše
dotace

celkový
rozpočet
projektu

původní alokace Výzvy č. 3 F11

2 182 709
Kč

UVMAS/27/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS-PRV pro
fichi F11
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za Fichi F11 Výzvy č. 3 MAS-PRV
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 3 MAS-PRV za Fichi F11
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Nyní proběhne výběr projektů ve fichi F12.
M. Tomášová opustila jednání.
Počet platných hlasů: 7
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných
členů Výboru MAS nemá více než 50% hlasovacích práv.

Do fiche F12 bylo podáno celkem 5 projektů, všechny splnily minimální hranici 28 bodů.
V tabulce níže je seznam projektů s počtem přidělených bodů po věcném hodnocení. Všechny
projekty uvedené v tabulce byly vybrány k podpoře.

FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty (min. počet bodů = 28)

Věcné hodnocení projektů = projekty
vybrané k získání dotace:
Ev.
číslo

Žadatel

Název projektu

Pořadí
Obec –
Požadovan
Výsledn
projektu
místo
ý
počet
dle
á výše
realizace
bodů
počtu
dotace
projektu
bodů

2019184-003012-013

2019184-003012-015

Eduard
Kozák

Jakub
Trčka

Zlepšení
hygienických a
pracovních
podmínek na
provozovně
Vybavení
provozovny pro
výrobu domácích
marmelád v
Hranicích

celkový
rozpočet
projektu

Bělotín Lučice

Hranice Slavíč

60

1.

167 500 Kč

405 350 Kč

58

2.

373 800 Kč

937 266 Kč

2019184-003012-011

Oldřich
Kubeša

2019184-003012-003

David
Nákup stroje na
Polišenský výrobu zmrzliny

2019184-003012-022

VÁHALA a Mobilní
spol. s r.o. podniková
výroba a
prodejna firmy

Pořízení
automobilu

847 000 Kč
Malhotice

54

3.

350 000 Kč

Hranice

34

4.

123 750 Kč

275 000 Kč

29

5.

874 500 Kč

3 630 000 Kč

CELKEM

1 889 550
Kč

6 094 616 Kč

Původní alokace Výzvy č.3 F12

2 236 415 Kč

Hustopeče
nad
VÁHALA a spol. s.r.o.,
Bečvou

prodej
masných a
lahůdkářských Hustopeče nad
Bečvou
výrobků

UVMAS/28/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS-PRV pro
fichi F12
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za Fichi F12 Výzvy č. 3 MAS-PRV
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 3 MAS-PRV za Fichi F12
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Nyní proběhne výběr projektů ve fichi F14.
M. Tomášová se vrátila na jednání, jednání opustil F. Konečný.
Počet platných hlasů: 7
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných
členů Výboru MAS nemá více než 50% hlasovacích práv.

Do fiche F14 byl podán 1 projekt, který splnil minimální hranici 116 bodů.
V tabulce níže je seznam projektů po věcném hodnocení. Projekt uvedený v tabulce byl vybrán
k podpoře.

FICHE 14 Podnikání v cestovním ruchu (min. počet bodů = 116)

Projekty vybrané k získání dotace:
Ev. číslo

Žadate Název
l
projektu

Pořadí
Obec –
Výsledn projektu
místo
Požadovaná
dle
realizace ý počet
výše dotace
bodů
počtu
projektu
bodů

celkový
rozpočet
projektu

02/2018/01
7

Další
Ski klub modernizace
Hranice, lyžařského
Potštát
spolek areálu na
Potštátě

125

1.

220 522 Kč

490 050 Kč

CELKEM

220 522 Kč

490 050 Kč

Původní alokace Výzvy č.2 F14

752 781 Kč

UVMAS/29/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS-PRV pro
fichi F14
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za Fichi F14 Výzvy č. 3 MAS-PRV
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 3 MAS-PRV za Fichi F14
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
F. Konečný se vrátil na jednání.
Počet platných hlasů: 8

4. Schválení 8. výzvy MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II., 9. výzvy
MAS-IROP Sociální bydlení a 10. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II.
K. Berousková informovala, že dne 18. 10. 2018 byla vyhlášena 6. výzva MAS-IROP Sociální podniky
– infrastruktura I. Bohužel do výzvy nebyla vzhledem ke změně metodického výkladu ze strany ŘO
IROP těsně před ukončením výzvy podána žádná projektová žádost, ač byla žadatelem připravována.
Dne 15. 4. 2019 bylo Výborem rozhodnuto o opětovném vyhlášení výzvy MAS-IROP Sociální podniky
– infrastruktura II. Finální znění 8. výzvy MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II., včetně všech
příloh bylo ŘO IROP schváleno dne 8. 8. 2019, výzva je aktuálně zanesena již do MS2014+, spuštěna
bude dne 26. 8. 2019, uzavřena bude dne 30.9.2019.

K. Berousková dále uvedla, že v souladu s aktualizovaným harmonogramem výzev MAS Hranicko má
být na podzim vyhlášena také výzva MAS-IROP Sociální bydlení. Dne 12. 8. 2019 proběhla Pracovní
skupina Obyvatelstvo a sociální infrastruktura, která na svém jednání nastavila kritéria věcného
hodnocení, limity pro vedlejší výdaje a prodiskutovala max. rozpočet projektu a závaznost
standardů minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti. K.
Berousková dále podrobněji představila znění 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení a upozornila na
body, které má rozhodnout na svém jednání Výbor MAS, viz následující závěry:


Realizace: do 31. 12. 2022



Max. výše CZV: 1.780.000,-



Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu je rozhodnutím Výboru stanoveno jako
povinná příloha projektové žádosti



Časová způsobilost výdajů je od 1.1.2014 do 31.12.2022



Výbor MAS stanovil závaznost níže uvedené tabulky:

Standardy minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti:
Maximální

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby a více

23-38

23-52

38-68

52-82

počet osob v
domácnosti
Výměra v m²

Výměra v m² sociálního bydlení nesmí být menší, než je limit, stanovený pro daný počet osob
v tabulce (tedy např. nelze, aby výměra soc. bydlení pro 1 osobu, popř. 2 osoby byla menší než 23
m²). Výdaje na m² sociálního bydlení nad stanovenými maximálními limity výměry v m² pro daný
počet osob, tj. pro 1 osobu nad 38 m², pro 2 osoby nad 52 m², pro 3 osoby nad 68 m² a pro 4 osoby
a více nad 82 m² budou považovány za nezpůsobilé výdaje. Žadatel takovéto případy musí vždy

odůvodnit, tuto skutečnost popíše v kapitole 5 Studie proveditelnosti. Tyto nezpůsobilé výdaje
žadatel souhrnně vyčíslí do rozpočtu projektu, dále je podrobněji rozepíše do Kapitoly 5. Studie
proveditelnosti, kam je také vyčíslí procentuálním poměrem vůči výdajům na hlavní aktivitu
projektu.


Výbor MAS dále stanovil závazné maximální limity na vedlejší aktivity projektu:

- Výdaje na vypracování Studie proveditelnosti - max. 50 000 Kč
- Výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby max. 50 000 Kč
- Technický dozor investora - max. 50 000 Kč
- Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a
výběrových řízení) - max. 50 000 Kč

F. Kopecký představil 10. výzvu Infrastruktura ZŠ II. Výbor se touto Výzvou zabýval již na jaře 2019,
kdy bylo kvůli avizovanému odstoupení ZŠ Všechovice schválení této Výzvy odloženo. ZŠ skutečně
odstoupila, čímž došlo k zásadnímu navýšení alokace na 8.972.760,- Kč.
F. Kopecký upřesnil rozdíly oproti předchozí Výzvě a co má Výbor rozhodnout:
-

maximální výše CZV na projekt vzhledem k alokaci a aktuálních projektových záměrech –
stanoveno na 3.000.000,- Kč

-

max. doba realizace projektu: do 31.12.2021

-

vyjmutí nákupu pozemků a staveb (nemovitostí) ze způsobilých výdajů - schváleno

-

Vedlejší aktivity (max. 15% způsobilých výdajů projektu): budou ve Výzvě označeny jako
nezpůsobilé výdaje

-

Příloha stanovená MAS: Souhlas majitele pozemku / nemovitosti s provedením stavby –
nebude doplněno

Vyjmutí vedlejších aktivit ze způsobilých výdajů bude promítnuto i do právě konzultované 7. výzvy
Bezpečnost dopravy II.

UVMAS/30/2019
a) Výbor MAS projednal 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy II, 8. výzvu MAS-IROP Sociální
podniky – infrastruktura II., 9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení, 10. výzvu MAS-IROP
Infrastruktura ZŠ II.
b) Výbor MAS schválil 8. výzvu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II., 9. výzvu MASIROP Sociální bydlení, 10. výzvu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II.
c) Výbor MAS rozhodl o vyjmutí vedlejších aktivit ze způsobilých výdajů v 7. výzvě MAS-IROP
Bezpečnost dopravy II.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Harmonogram výzev MAS-PRV na roky 2019 a 2020
Management MAS na 10. 9. 2019 svolává jednání PS Ekonomický rozvoj, která vytvoří ucelený návrh
na využití zbývající alokace MAS-PRV, která činí cca 3,8 mil. Kč (spolu s alokací projektů spolupráce
téměř 4,8 mil. Kč)
Návrh pak schválí/neschválí VH v druhé polovině září. Harmonogram Výzev původně počítal
s vyhlášením závěrečné Výzvy č. 4 na jaře 2020. Vzhledem k tomu, že SZIF neumožní ani v rámci
závěrečné výzvy převody financí mezi Fichemi bez příslušného schválení změny SCLLD, je v rámci
snahy o max. čerpání jistější vyhlásit výzvu č. 4 už na podzim 2019 (předpoklad registrace na RO SZIF
únor 2020) a případné zbytky alokací ještě změnou SCLLD sdružit např. do 1 fiche, kde se udělá ještě
poslední dočerpávací Výzva s vyhlášením v červnu 2020 a registrací na RO SZIF v srpnu 2020. Tak
bude zajištěno max. vyčerpání alokace MAS-PRV.

UVMAS/31/2019
Výbor MAS schválil čerpání zbývající alokace MAS-PRV v rámci 2 výzev.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Koordinace provozu značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
6. 5. 2019 jsme byli informováni ředitelkou HRA M. Škrobánkovou o tom, že HRA chce ukončit svou
koordinační roli provozu značky MB. A že na jejich správní radě bel vznesen návrh, aby tuto roli
převzala MAS. Na minulém Výboru MAS jsme se shodli, že k projednání potřebujeme nějaké
podklady o provozu značky. Ty jsme obdrželi 1. 7. 2019 a jsou součástí podkladů.
Aktuálně došlo také k rozšíření území, které kromě Hranicka a části Lipenska rovněž zahrnuje celé
území MAS Podhostýnska viz http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/mapa-regionu
Hlavní manažer Kopecký pak přednesl vlastní stanovisko:
U mnoha značek z rodiny Asociace regionálních značek je koordinátorem MASka. Je tomu tak i u
našich sousedů: HANÁ, JESENÍKY, Moravské Kravařsko. Dovedu si tedy představit, že MAS koordinační
roli převezme, přičemž v managamentu MAS na to musíme vyčlenit příslušnou kapacitu.
V současnosti nás čeká další vlna výzev v IROP, PRV, opakování výzvy v OPZ a administrace projektů
v OPŽP. Abychom se mohli na převzetí značky pořádně připravit a měli jsme na provoz kapacitu,
navrhuji, abychom ji přebrali nejdříve k 1. 1.2020.
MAS by měl značku převzít s cílem né jen údržby, ale dalšího rozvoje. Tam jako klíčovou vidí možnost
využít pro další rozvoj značky projekt spolupráce MAS, kde máme rezervováno téměř 1 mil. Kč a kde
je rozvoj značení místních výrobků přímo podporovanou aktivitou. Znamenalo by to nalézt na
realizaci projektu vhodného „zrcadlového“ partnera – jinou MAS, která také provozuje značku.
Využití projektu spolupráce na rozvoj značky bych viděl jako nezbytnou podmínku toho, že značku

převezmeme, tj. pokud budou snahy na PS Ekonomický rozvoj či na Valné hromadě prosadit
převedení alokace projektu spolupráce do ostatních Fichí MAS-PRV, nemá moc cenu, abychom
značku přebírali. To ovšem může vést i k jejímu zániku, pokud HRA za situace, že nemá následovníka
i tak koordinaci značení ukončí.

UVMAS/32/2019
a) Výbor MAS projednal návrh HRA na převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®
b) Výbor MAS schválil převzetí koordinace značky MB k 1. 1. 2020.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)

7. Různé
 Stav čerpání SCLLD
Přehledová tabulka čerpání SCLLD k 30. 6. 2019 byla zaslána v podkladech. Aktuálně řešíme a
sledujeme:
- Plynulý proud podávání ŽoP v prvních dvou výzvách MAS-PRV, aktuálně podáno 15 ŽoP,
z toho 8 už vyplaceno
- Sběr projektových námětů pro článek 20, PS Ekonomický rozvoj 10. 9. 2019, následně
rozhodnutí o využití 3,8 mil. zbývající alokace v MAS-PRV
- Realizace cyklostezek v MAS-IROP, příprava projektu cykloboxy
- Znovuvyhlášení sociálních podniků v OPZ

- Příprava na uzávěrku výzvy a adminsitraci projektů v OPŽP
 MAP II.
-

Během letních prázdnin odborný tým projektu MAP Hranicko redakčně připravoval vydání
Zpravodaje projektu MAP Hranicko, který nabídne přehled o tom, co se v projektu a v

-

-

oblasti vzdělávání na Hranicku aktuálně děje. Bude také důležitým nástrojem publicity
projektu. Vyjde v září 2019 s tímto tematickým obsahem:
informace pro rodiče a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP - když má dítě
problém, na koho se můžu jako rodič obrátit (J. Theimerová)
informace o dotačních příležitostech pro financování vzdělávacích akcí (P. Pajdla)
přehled vzdělávacích aktivit proběhlých v tématu rozvoje matematické gramotnosti (R.
Macháň)
přehled vzdělávacích aktivit proběhlých v tématu rozvoje čtenářské gramotnosti (D.
Pospíšilová ve spolupráci s V. Závrskou)
článek na téma “Prý děti nečtou” (D. Pospíšilová ve spolupráci s městskou knihovnou)
článek “ Aby se nám lépe pracovalo v hodinách pracovního vyučování” (M. Wildner)
informace o otevřených hodinách v MŠ a minikonferenci/tematickém workshopu o
potřebách MŠ v regionu (M. Polláková)
V rámci propagace projektu byl také během prázdnin vytvořen školní kalendář pro
pedagogy, při jehož tvorbě jsme využili kresby vzniklé z dětské výtvarné soutěže maskot
pro MAS Hranicko. Do škol bude distribuován v posledním srpnovém týdnu 2019.
PS pro rovné příležitosti (pod vedením J. Theimerové) připravila Informační leták pro rodiče
a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP
22. 8. 2019 – proběhlo setkání vedoucích pracovních skupin (plán činností na další období)
Během září bude dokončen Popis potřeb škol v regionu
Podání 2. ŽoP a ZoR – nejpozději do 27. 9. 2019
20. – 21. 9. proběhne dvoudenní setkání odborné skupiny informatiků na ZŠ Šromotovo s
cílem připravit podklady pro regionální ŠVP předmětu informatika
11. 9. 2019 od 13:00 Setkání ředitelů MŠ/ZŠ s OSPOD o možnostech spolupráce
1. 10. 2019 od 17:00 Beseda pro veřejnost: komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy
(M. Mikulková)
2. 10. 2019 od 08:00 Seminář pro pedagogy: rodiče versus škola (M. Mikulková)
říjen 2019 - Polytechnické vzdělávání pro MŠ a 1. st. ZŠ
říjen 2019 - Matematické hry (Mgr. R. Blažková)

V následujícím období se odborný tým projektu zaměří na:
- Aktualizaci Akčního plánu – na základě požadavků ŘV

-

Kontinua pro gramotnosti - plán postupu
Místní lídři - návrhy na konkrétní osobnosti z regionu

-

 Šablony II
-

Do pátku 28. června 2019 do 14:00 bylo možné podávat žádosti o dotaci do výzvy
02_18_063 Šablony II. V našem regionu bylo podáno celkem 28 žádostí, celková výše
dotace 23.560.407,-. 23 škol spolupracuje s animátorkou, 5 škol využívá externích služeb.

-

8 škol z našeho regionu realizuje ještě šablony I, v září a říjnu budeme podávat závěrečně
zprávy o realizaci.

- Na jaře 2020 bude vyhlášena výzva na Šablony III.
 Kontrolní komise MAS – plán kontrol na místě podpořených projektů
KK má v gesci monitoring a evaluaci SCLLD. V rámci monitoringu se předseda KK dohodl
s managementem MAS a členy KK na sérii kontrol na místě realizovaných projektů dle
harmonogramu v příloze. Každé kontroly se zúčastní společně 1 člen KK a 1 člen managementu.


Studijní cesta polských MAS na Hranicko

10. – 11. 10. dorazí na Hranicko kolegové z 5 polských MAS v rámci společného projektu, kde
figurujeme jako partner bez finanční účasti. Počítejte s účastí na společném večeru 10. 10. 2019
v Dianě večerní posezení. Program Vám zašleme, můžete se zúčastnit i exkurze či řemeslného
workshop

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS

