Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 24. listopadu 2011
v kanceláři MAS, Hranice
Přítomni:
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Jana Černá, TJ Střítež n. L.
Libor Vykopal, obec Ústí
Omluveni:
Miluše Stržínková, obec Rouské
Petra Kočnarová, obec Skalička
Josef Voldán, obec Malhotice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
Vojtěch Skácel přivítal přítomné, představil program a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu: A. Veličková
Kontrola minulých usnesení – bez připomínek.
1) Zpráva o výsledku celorepublikového Hodnocení MAS
F. Kopecký informoval přítomné o celorepublikovém Hodnocení MAS a jeho výsledcích, které
proběhlo v červenci 2011. Do konce července byl termín vyplnění dotazníku a na základě
tohoto dotazníku probíhala v září 2011 v Praze obhajoba. Až na základě obhajoby ohodnotila
hodnotící komise naši MAS na 165 bodů z možných 200 bodů. Oproti loňskému roku získala
MAS o 9,2% lepší hodnocení (letos 82,5%, loni 73,3%), zůstáváme v kategorii A mezi
nejlepšími MAS v ČR. Co to znamená pro MAS? Jsou dvě možnosti: 1) budou se navyšovat
alokace na příští roky, 2) v dalším programovacím období LEADER 2014+ nebudou muset
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MASky v kategorii A a B soutěžit s ostatními MAS a budou do tohoto programu zařazeny
automaticky.
F. Kopecký uvedl příklady, ve kterých došlo ke ztrátě bodů, jako např:
• MAS nemá zastoupení v řadách mládeže,
• % aktivních členů je nízké
• MAS nemá společný projekt se vzdělávacím institucemi např. VŠ
• MAS nepodporovala a neorganizovala dobrovolnickou činnost, nepřidělovala značky
regionálních produktů
• MAS nepřispívá do celostátních nebo regionálních rozhlasových nebo televizních
stanic a nepropaguje tam svou činnost
MAS se v roce 2012 bude zaměřovat na PS Mládež a rozjezd RZ Moravská brána.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí zprávu o celorepublikovém Hodnocení MAS.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Odměny členů orgánů MAS
V. Skácel přednesl návrh odměn členům a zaměstnancům MAS v tomto znění:
• PV 600 Kč za schůzku
• VyPa 500 Kč za schůzku
• KK 500 Kč za schůzku
• Předseda 9.000 Kč
• Manažeři MAS 8.000 Kč/každý
Usnesení:
VyPa schvaluje návrh předsedy na odměny členům orgánů MAS a kanceláře MAS.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2011
L. Machová představila přítomným přehlednou tabulku se skutečným čerpáním rozpočtu
v průběhu roku 2011 a plánované čerpání na prosinec 2011. Jelikož zůstává cca 35.000 Kč
nevyčerpaných, navrhla kancelář MAS nákup zásob kancelářských potřeb, čistících
prostředků a nákup kopírovacího stroje. Kancelář MAS kopírovací stroj nevlastní, používá na
základě smlouvy kopírku MR Hranicko a náklady na její opravu byly v tomto roce příliš
vysoké.
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Manažeři MAS také informovali členy o alokaci na rok 2012, která činí 7.577.733 Kč, což je o
13.000 Kč méně, než na rok 2011. I z tohoto důvodu jsou členové pro, aby se kancelářské
potřeby pořídili, + v příštím roce také dojde k navýšení DPH a náklady budou na všechno
vyšší.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu v roce 2011.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
VyPa schvaluje nákup kopírovacího stroje, zásob kancelářských potřeb a čistících prostředků
na příští rok.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Návrh na zřízení datové schránky a elektronického podpisu
Manažer MAS podal návrh na zřízení datové schránky a elektronického podpisu. Směřuje
tímto směrem již veškerá agenda s úřady, MAS ušetří finance za poštovné. D. Škoda navrhl
elektronický podpis nezřizovat, z důvodu nevyužití. Datová schránka má formu
doporučeného dopisu a to je postačující.
Usnesení:
VyPa schvaluje zřízení datové schránky od 1. 1. 2012.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Národní Strategický plán LEADER 2014+
F. Kopecký přednesl přítomným legislativní návrh SZP (státní zemědělská politika) po roce
2014+ z pohledu uplatnění LEADER. Osy I. – IV. nahrazují Priority 1-6, opatření v podstatě
zůstávají, ale již mohou jít napříč Prioritami.
Priority SZP EU 2014-20:
1. Podpora přenosu znalostí v zemědělství a lesnictví
2. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských
hospodářství
3. Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
4. Zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
5. Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření
v zemědělskopotravinářském odvětví a v lesnictví
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6. Využití potencionálu pracovních míst a rozvoj venkovských oblastí
Více informací viz. příloha č. 1 v tištěné podobě.
Operační programy (ROP, OPVKK, OPLZZ, PRV)…část prostředků těchto OP, které jsou určeny
pro venkovské oblasti by byly rozdělovány metodou LEADER, tudíž přes MASky….pokud MAS
bude mít o danou oblast zájem, musí mít v této oblasti certifikaci. Vize alokace na
programovací období 2014-2020 je 700.000.000 Kč na jednu MAS. F. Kopecký dodal, že
během příštího roku se musí začít plánovat další programovací období, základna musí být
aktivnější a bylo by dobré získat nové členy, jako jsou příspěvkové organizace, školy, větší
firmy……..
Usnesení:
VyPa bere na vědomí Legislativní návrh SZP po roce 2014+ z pohledu uplatnění metody
LEADER.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Pracovní skupina Mládež
Návrh manažera MAS pro práci s mládeží (příp. s ženami)
Z rozpočtu na zázemí MAS 2012 vyhradit prostředky na DPP, malým výběrovým řízením najít
2 dlouhodobé brigádně honorované spolupracovníky z řad aktivních a šikovných
vysokoškoláků – s nimi spolupracovat a je úkolovat na znovuobnovení pracovních skupin,
hledání členů skupin, postupná transformace aktivních členů pracovních skupin Mládež a
Ženy do členské základny MAS (je potřeba zvýšit procento žen a mít vůbec v členské
základně nějakou mládež) – motivace: možnost dlouhodobé a možná i plné spolupráce při
přípravě a realizaci příštího SPL, možnost navrhovat aktivity a akce hrazené ze zázemí MAS,
znovuzapojení do hodnocení dopadu projektů na mládež a ženy, ne jen jako poradní hlas ale
přímo rozhodnutí o udělení bodů se zodpovědností. Možnost propojit práci s mládeží
s aktivitou v rámci CSV Přerov (další bod jednání).
Členové podali návrh, aby se stal členem MAS také Úřad práce.
Jedno z doporučení Střednědobého hodnocení MAS bylo obnovit tématické skupiny (PS
Cestovní ruch, Zemědělství a revitalizace obcí a PS Mládež, která se setkala naposledy v roce
2008). Představa je taková, že koordinátor těchto skupin bude člen MAS, další členové
skupiny mohou být i nečlenové MAS, koordinátor bude mít vše ve své kompetenci a na
rozhodnutí PS musí být brán zřetel!! J. Černá podotkla, se by měla být činnost PS také
finančně ohodnocena (motivace). Jelikož se začátkem příštího roku začne plánovat další
programovací období 2014+, bylo by dobré do tohoto plánování zapojit právě mládež.
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F. Kopecký na prosincové VH přednese návrh statutu PS Mládež k debatě, ke schválení by
mělo dojít na následující VH, kde se zvolí koordinátoři PS, asistenti práce + návrh případných
odměn.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí návrh manažera MAS pro práci s mládeží (popř. ženami).
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Nabídka k uspořádání akce pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov v roce 2012
MAS byla oslovena paní Prečanovou z agentury AZV Přerov, s nabídkou uspořádání akce pod
hlavičkou CSPV v roce 2012. Manažer MAS přednesl návrh aktivity s názvem Najdi a vyfoť
projekt – zatím pracovní název…..jedná se o fotografickou soutěž pro mládež 15-25 let
z okresu Přerov.
Aktivity:
Propagační kampaň, sběr přihlášek
Úvodní workshop
Pořizování a zaslání fotografií
Vyhodnocení
Kulturní akce se slavnostním vyhlášením výsledků
Vytvoření putovní výstavy.
Časový harmonogram – jaro 2012
Plánovaný rozpočet – cca 30.000 Kč.
8) Aktuální stav PS Minimuzea I., Minimuzea II. a Moravské a slezské ovocné stezky,
Mobilní vybavení
Mobilní vybavení - někdy v únoru příštího roku proběhne schůzka partnerů Mobilního
vybavení, schůzka bude informativní, partneři také musí nahlásit exkluzivity na celý rok 2012.
Minimuzea I. – projekt je ve fázi před podáním ŽoP na RO SZIF (termín 19.12.2011), muzea
v Býškovicích i v Bělotíně jsou zrekonstruované a probíhají výstavy. Manažeři MAS také
informovali členy VyPa o finanční situaci tohoto projektu. Smlouvy o půjčce s již
jmenovanými obcemi na předfinancování projektu jsou nadstavené tak, že vratky finančních
prostředků měly probíhat do konce roku 2011. V době uzavírání těchto smluv se počítalo
s tím, že žádost bude podána někdy v létě 2011 a do konce roku bude mít MASka peníze
zpátky. KMAS, kterou je MAS Mohelnicko, do tohoto termínu nepodali ŽoP na RO SZIF,
(KMAS musí podat ŽoP jako první v pořadí, poté PMAS – MAS Hranicko podá do 14ti dnů po
KMAS) musel se posunout termín potřetí a to na nejzazší, a to na květen 2012.

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

V prosinci proběhne schůzka s oběma obcemi, společně s předsedou MAS a bude se jednat o
vzniklé situaci.
Minimuzea II. – PS na mezinárodní úrovni – s Polskem, na české straně schválen, na Polské
straně nebyl schválen řídícím orgánem, administrace projektu byla ukončena. V této době
hledá MAS nového mezinárodního partnera, pokud se nepodaří najít, podá MAS projekt
znovu třeba v únorové výzvě opět na národní úrovni.
Moravské a slezské ovocné stezky – projekt se realizuje, v létě probíhalo mapování, nyní se
pracuje na propagačních materiálech, jako je kvarteto, banery, publikace o
projektu……ukončení projektu je plánované v květnu 2012.
Usnesení:
VyPa pověřuje kancelář MAS a předsedu MAS k jednání s obcemi Býškovice a Bělotín o
vzniklé situaci v projektu spolupráce Minimuzea I.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
Alena Veličková
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