Zápis z jednání Výboru partnerství
Hranice, 30.10.2007
Přítomni:
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Libor Vykopal, obec Ústí
Sehnálková Libuše, Býškovice
Jiří Čoček, zemědělec Střítež nad Ludinou
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
František Maršálek, ZD Partutovice
Oldřich Šnajdárek, zemědělec
Jan Balek, Sekretariát MR Hranicko
Roman Haken, CpKP střední Morava
Gabriela Olivová, Sekretariát MR Hranicko
1/ Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR CpKP západní Čechy – projednání
smlouvy o dílo
Výbor partnerství již schválil vstup do výzkumu. CpKP západní Čechy pracuje na Výzkumu
pro řešení regionálních disparit pro Ministerstvo pro místní rozvoj a chtějí, aby se Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko zapojilo do tohoto výzkumu. Jedná se o poskytnutí základních
informací a dalších potřebných informací o činnosti MAS a jejich aktivit a to formou
dotazníků a doplňujících rozhovorů, dále zajištění rozhovorů s žadateli o finanční podporu
z programů LEADER a vyčlenění kvalifikované osoby z managementu MAS, se kterou bude
uzavřena dohoda o provedení práce, jejímž obsahem bude účast v oponentní skupině projektu
a připomínkování výstupů.
CpKP západní Čechy chce s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko uzavřít smlouvu o
dílo, kde se zavazuje k zaplacení odměny ve výši 24.000,- Kč.
Výbor partnerství schválil smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je spolupráce s
CpKP západní Čechy na výzkumu „Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních
akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“ financovaného v rámci
programu WD – VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT MMR
schválil. (7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo)

2/ Smlouva s CpKP střední Morava – zapojení do projektu Mladí pro venkov – venkov
pro mladé
Roman Haken představil projekt Mladí pro venkov – venkov pro mladé: Nové síly pro
oživení vesnic. Základním cílem projektu je vytvoření „jednotky“ nových projektových
manažerů, kteří budou vyhledávat finanční zdroje a psát převážně investiční žádosti o
podporu z fondů EU na základě již zpracovaných i nově vyhledaných projektových námětů
obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a neziskových organizací na venkově a
manažersky naplňovat tyto projekty. Projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu, ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2 – podpora
sociální integrace v regionech, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.
CpKP střední Morava nabízí možnost získání nového pracovníka pro MAS v rámci tohoto
projektu, jedná se o Gabrielu Olivovou. Projekt je spolufinancován ve výši 25% hrubé mzdy
tohoto manažera. Smlouva by byla podepsána do konce roku 2007.

Výbor partnerství schválil smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Mladí pro
venkov venkov pro mladé s CpKP střední Morava a pověřil předsedu podpisem
smlouvy. (7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo)

3/ Zabezpečení účetnictví
Žaneta Rosová, které prostřednictvím Sekretariátu MR Hranicko zabezpečovala účetnictví pro
Rozvojové partnerství, odešla na mateřskou dovolenou. Snaha o nalezení nové interní účetní i
vzhledem k objemu práce nebyla úspěšná. Požádali jsme Ing. Škodu o předložení nabídky na
vedení externího účetnictví. Po projednání nabídky s Ing. Škodou a vysvětlení situace
Rozvojového partnerství (od nového roku bude RoPa závislá pouze na členských příspěvcích
– do případného úspěchu v LEADERu) nabídl 50% slevu na paušálu za vedení účetnictví.
Odměna za vedení účetnictví byla sjednána na 1500 Kč paušálu měsíčně a 10 Kč za
zaúčtovaný doklad. Bylo dohodnuto, že Ing. Škoda bude vést účetnictví do cca května 2008
(oznámení výsledků o výběrovém řízení na LEADER) poté bude způsob vedení účetnictví
vyhodnoceno a navrženo pokračování. Výboru partnerství byl předložen návrh smlouvy k
diskusi.
Bylo doporučeno do smlouvy zapracovat ustanovení o výpovědi a odstoupení. Současně bylo
řečeno, že zajištění účetnictví je již předmětem smlouvy mezi RoPa a MR Hranicko. Výbor
pověřil manažera partnerství (Sekretariát MR Hranicko) návrhem úpravy smlouvy a
předložení dodatku k podpisu předsedovi RoPa.
Výbor partnerství pověřil manažera partnerství návrhem úpravy smlouvy o Dodatek č. 1 ke
smlouvě o spolupráci ze dne 16.5.2007 a předsedu pověřil jejím podpisem.
Výbor partnerství po projednání způsobu zajištění účetnictví:
- pověřil předsedu zajištěním doplnění smlouvy o připomínky vzešlé z jednání
Výboru partnerství a podpisem dopracované smlouvy mezi Rozvojovým
partnerstvím Regionu Hranicko a Ing. Daliborem Škodou - SUPP.
- Pověřil předsedu podpisem dodatku smlouvy o spolupráci mezi Rozvojovým
partnerstvím a Mikroregionem Hranicko

4/ Předfinancování Leaderu
Jan Balek představil pracovní verzi rozpočtu nákladů na financování kanceláře MAS pro
zajištění realizace dotačního programu LEADER na období 2007 – 2013. Mohou být
financovány náklady jako zpracování SPL, aktualizace SPL, kancelářské potřeby, poštovné,
nájem, kancelářské vybavení, vzdělávání členů MAS, cestovní náklady, propagace atd.
Dostatečné zázemí spolu s kvalifikovaným týmem bude bodováno při výběru Strategických
plánu LEADER při výběrovém řízení na Ministerstvu zemědělství ČR.. Celkem bez investic
se jedná o částku 1.306.400,-Kč. MAS . Náklady vykazované MAS na Státním zemědělském
intervenčním fondu (SZIF) budou propláceny zpětně. Počítá se s 3 termíny za rok pro
předložení a proplacení nákladů. Vzhledem k formě proplácení předpokládáme, že by měla
být dostačující částka na předfinancování cca 600.000,- Kč.
Přičemž částku RoPa nemusí mít fyzicky na účtu, ale stačí, když dostatečně důvěryhodně
prokáže, že má financování zabezpečeno.
Byly diskutovány 3 varianty: Půjčka od Mikroregionu Hranicko, půjčka od některého z členů
RoPa, půjčka či dar od velkých firem na Hranicku.
Proběhla diskuze o možnostech předfinancování a o výši, která je opravdu nutná v začátku
programu Leader. Výbor partnerství navrhl možnost půjčky nebo daru od soukromých firem

a jednotlivý členové se dohodli na termínech schůzek s představiteli firem a na propagačním
materiálu.
.
CEMENT Hranice Filip Konečný
AVL
Filip Konečný
TONDACH
Filip Konečný
Váhala
Dalibor Škoda
PILAŘ
Libor Vykopal
PARAGAN
Libor Vykopal
FEMAX
Libor Vykopal
ŽELEZO
SCHAFFER
Za předfinancování projektů financovaných z programu LEADER budou odpovědni
jednotliví žadatelé.
Výbor partnerství po projednání možností zajištění předfinancování kanceláře MAS v
programu LEADER 2007 – 2013 pověřil manažera partnerství:
- dopracováním podkladu a požádáním Mikroregionu Hranicko o pomoc
s předfinancováním zázemí MAS
- oslovením členů MAS s prosbou o pomoc při předfinancováním zázemí MAS
- přípravou podkladu pro oslovení velkých firem na Hranicku a svoláním schůzky
k oslovení firem
(7– pro, 0 – proti, 0 - se zdrželo)
5/ Nákup počítače
Jan Balek poukázal na možnost zakoupení nového počítače pomocí příspěvku z Unie
neziskových organizací (maximální výše příspěvky 5.000,-Kč). A zavázal se zjistit na
Ministerstvu zemědělství podmínky bodového hodnocení u vybavenosti MAS v rámci
LEADERU. Poté bude toto rozhodnutí znovu předloženo Výboru.

6/ Konference LEADRU v Boskovicích
Z Výboru partnerství nikdo nereagoval na nabídku účasti na III. Národní konferenci o
venkovu v Boskovicích ve dnech 13.-14.11.2007 . Konference se zúčastní za Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko Jan Balek a Gabriela Olivová.

7/ Spolupráce MAS Podejme si ruce
Jan Balek seznámil výbor partnerství s tématy možnosti spolupráce v rámci projektu Podejme
si ruce s partnerskými MAS ( MAS Český Západ, MAS Frýdlantsko, MAS Kyjovské
Slovácko). Partnerské MAS se dohodly dne 11.10.2007 na koordinační schůzce na
sekretariátu MR Hranicko na realizaci společných projektů. Byly vybrány 4 hlavní oblasti
spolupráce a témata, kterými by se MASky chtěli v rámci společných projektů zabývat.
Jednotlivé oblasti a témata jsou uvedeny v tabulce v příloze.
Výbor partnerství vybral témata spolupráce, na kterých se chce podílet, viz. p říloha.

Zapsal:
Gabriela Olivová, Jan Balek

Ověřil:
Filip Konečný
Příloha: Oblasti spolupráce
Oblast: Přírodní dědictví a kultura
Témata
Festivaly (společné
akce)
Trh místních
produktů
Umělecká sympozia
Putovní
fotografický
workshop
Oživení
historických akcí
Kulturní publikace
Tématické výstavy
(spojené s akcí)
Prezentace NNO
Tématické výstavy
(spojené
s prezentací)
Realizace pilotních
akcí a výměna
zkušeností
Zapojení veřejnosti
do údržby památek
Školní výměny
Mladé nápady
Regionální
místopisy
Sportovní
akce/výměny
„Hry bez hranic“ –
olympiáda (mládež,
senioři,….)
Propojení skautů

Putovní
(společná)
konference
Výměna
zkušeností –
manuál, metodika

Český Západ

Frýdlantsko

Hranicko
X
X

X

X
X
?
X

X

X
X

X
X

X

X

Kyjovské
Slovácko

Genofond
tradičních odrůd
(výměna
zkušeností)
Výměna
zkušeností
zemědělců při
údržbě a péči o
krajinu
Pozemkové
úpravy
Krajinné plány
Limity využívání
přírodních oblastí

X

X

?
_

Oblast: Revitalizace obcí
Témata

Český Západ

Frýdlantsko

Výsadba zeleně
Původní ráz obcí
Komunitní
plánování

Hranicko

Kyjovské
Slovácko

X

Oblast: Cestovní ruch
Témata

Budování
turistických tras
(výměna
zkušeností,
Krajánek apod.)
Hipostezky
(výměna
zkušeností,
propagační
materiál)
Destinační
management
(mapování a
koncepce)
Spolupráce –
lázeňství
Spolupráce IČEK –
distribuce
informací v území
– uvnitř i vně
Výměna turistů
Propagace

Český Západ

Frýdlantsko

Hranicko

X

X

X

X
X

X

Kyjovské
Slovácko

v médiích
Místní produkty
cestovního ruchu
(průvodce,
nabídkové
programy)
Průvodcovské
služby
Gastronomické dny
Spolupráce
místních letišť
Rozhledny
(výměna
zkušeností)
Zapojení Klubu
českých turistů
Turistika seniorů

X

X
?
X
X

X
X

Oblast: Brownfields
Témata

Studie využití
brownfields
Podpora vlastníků
(odborná
technická
podpora)
brownfields
Prezentace
brownfields
Foto workshop
brownfields

Český Západ

Frýdlantsko

Hranicko

X
X

X
X

Kyjovské
Slovácko

