Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
Dne:

21. 2. 2012 náhradní termín 6. 3. 2012

Místo:

sídlo MAS Hrubý Jeseník, Bruntál

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Členské příspěvky
Evaluace – návrhy Výboru
Akce MAS – návrhy Výboru
NS MAS – příspěvek, VH NS MAS Rumburk
Rozpočet 2012
Zpracování ISÚ
Výzva – podnikatelé
Regionální značka
Geopark
Různé

Jednání:
1. Vybráno na ČP 2011 je 44 500 Kč a mělo by být 63 000 Kč, rep. 61000 (SKI Annaberg –
členství až od VH, bude tedy platit až za rok 2012).
Nezaplatily 2 obce – Rudná p. P. a Nové Heřminovy. Dále nezaplatila většina podnikatelů
a Sdružení přátel Dětřichovic, Konopkovi a p. Baláž. Pí. Urbanková informovala o postoji
p. Konopky vůči MAS, bylo dohodnuto, že již nebude kontaktován.
Bude zaslán ještě jeden dopis k výzvě o zaplacení čl. příspěvků všem, s uvedením těch,
kteří již zaplatili, bude vyzdvihnuto kolik financí již přišlo do regionu prostřednictvím
MAS. Bude uveden argument zvýhodnění členství při hodnocení projektů.
K zapojení První bruntálské paroplavební by možná stačilo oslovit pana Kodedu. P.
Struška informoval o situaci komunikace mezi p. Havlíkem a p. Jantarem, osloví pí.
Hanzelkovou.
Pí. Metelková informovala o situaci p. Theimera, který žádá o odložení splátky členských
příspěvků. Je potřeba, aby toto dal vědět písemně.
Otevřela se otázka postupu vůči těm, kteří nezaplatí členské příspěvky. P. Michalus se
zmiňoval o faktu, že je to nespravedlivé vůči platícím členům. Dále navrhl po rozeslání
výzvy a její případné neakceptaci schůzku všech neplatících členů. Ve výzvě bude termín
pro zaplacení ČP do konce března.
Výbor rozhodl:
Bude zaslána další výzva těm, kteří nezaplatili ČP 2011 obsah viz výše.
2. Neprojednáváno.
3. Konkrétní návrh na akce nebyl předložen, zvažována byla spíše účast a prezentace MAS
na akcích, které realizují členové MAS včetně jejich podpory, bylo by dobré spíše již

tradiční a známe akce podporovat a podílet se na jejich realizaci než vytvářet úplně nové.
Dále k akcím viz bod 5.
4. Pí. Metelková informovala o požadavku NS MAS na dobrovolný příspěvek všech MAS na
zaplacení vyjednavače, který by se pokusil zajistit silnou pozici MAS pro realizaci
LEADER pro příští programovací období. Požadavek zní na příspěvek ve výši 5 000 20 000 Kč. Pí. Metelková informovala o postoji jednotlivých MAS z Krajské sítě MAS, kde
byla zpochybněna metoda (lobbing), jakou chce NS dosáhnout daného výsledku. Pro
rozhodnutí je důležité prostudovat si „kuchařku“ zpracovanou NS MAS, kde je
vysvětleno, jakým způsobem by měly fungovat MAS v následujícím programovacím
období. Závěr z této „kuchařky“ je, že MAS budou do budoucna ještě více sešněrovány
pravidly, směrnicemi, postupy a kontrolami a tak hrozí, že postupy budou daleko
komplikovanější a může dojít ke ztrátě samotné podstaty metody LEADER. Tento závěr
rozpoutal diskuzi o vhodnosti zapojení. Diskutovalo se o tom, že již nyní jsou pravidla
hodnocení nastavena tak, že nutí všechny MAS chovat se naprosto stejně, jezdit na stejné
akce a dělat stejné věci, dochází k unifikaci a ztrácí se jedinečnost každé MAS. P. Michalus
se vyjádřil, že záměr je potřeba z hlediska budoucnosti podpořit, s čímž všichni
souhlasili, a že MAS by se měla v této činnosti angažovat, p. Michalus a pí. Urbánková
navrhují výši 10 000 Kč. P. Struška navrhl uvolnění 5 000 Kč jako deklarování podpory
záměru, ale že jsou finančně daleko silnější MAS, které by měly záměr více podpořit.
Výbor MAS se shodl na jednorázovém příspěvku 5 000 Kč. Je třeba do Darovací smlouvy
doplnit účel smlouvy, a pokud nebude splněn účel daru, tak dojde k návratu daru.
Nejlépe vše zaslat formou připomínek ke smlouvě.
Výbor rozhodl:
Budou zaslány připomínky ke smlouvě, resp. zaslán upravený návrh smlouvy (obsah viz výše)
s tím, že bude zaplacen příspěvek NS MAS na koordinátora pro vyjednávání ve výši 5 000 Kč.
VH NS MAS v Rumburku – zmíněna důležitost účasti na VH zejména kvůli „kuchařce“ a
dalšímu fungování MAS, proto se zúčastníme. Co se týče semináře sociálního podnikání,
toho se nezúčastníme, jde o zaměstnávání znevýhodněných osob, kterým se musí určit
odpovídající činnost, která by měla být výdělečná, projekt má udržitelnost 5 let, což by
MAS mohlo způsobit značné problémy.
5. Byly podány informace o výši alokace a prostředků určených na provoz MAS a jejich
členění (bude zasláno členům Výboru). V rozpočtu je počítáno s výdaji na vzdělávací
akce, propagaci atd. Je dobré v rámci tohoto otevřít diskuzi na vytvoření propagačních
materiálů MAS, které zatím nebyly vytvořeny, protože v rozpočtu na ně nebylo dostatek
prostředků.
Dále byla podána informace o navýšení pracovního úvazku manažera MAS z polovičního
na celý úvazek. Pí. Chudová i p. Struška podpořili zvýšení se znalostí zvyšování nároků na
agendu, navíc dochází ke zvyšování nároků na MAS, rozvoj aktivit a profesionalitu MAS,
bude zpracovávána nová ISRÚ, která si vyžádá mnoho práce .
P. Struška apeloval na potřeby prezentace a propagace MAS, tedy nutnosti realizace
propagačních materiálů. P. Michalus přišel s návrhem každoročně vytvořit materiál,
který by se rozdával a stále by lidem připomínal, že MAS existuje a funguje a členské
příspěvky by tak jaksi plnily v rámci viditelnosti svůj účel. P. Struška informoval, že by

bylo dobré tyto materiály dát i na velké prezentační akce jako např. Regiontour, Dny
města apod. Propagace MAS bude realizována i formou prezentace značky JESENÍKY
originální produkt. Pí. Urbanková nabídla studenty v rámci praxe pro realizaci akcí. P.
Michalus – 22.9. Kulinářský den, Lapkové z Drakova, spolupráce Spolku Přátelé Vrbenska
s Nysou. Pí. Urbanková – vytvoření reklamního banneru, roll-up atd. P. Novák – bylo by
možné realizovat i loga firem a ostatních členů na tomto banneru…Pí. Metelková: Město
Bruntál jezdí na Regiontour, kde by mohlo MAS propagovat, bylo by dobré udělat výzvu
na členy o přinesení propagačních materiálů, které by se prezentovaly i v rámci MAS.
Pí. Metelková – navázala na aktivitu a ztotožnění lidí s MAS. Existují pracovní skupiny,
které byly vytvořeny účelově a nyní nefungují a bylo by dobré tyto činnosti znovu
obnovit. P. Michalus apeloval na to, aby v nich byli lidé, kteří chtějí něco dělat a aktivně
se podílet na zlepšování nejen činností MAS, ale i rozvoji regionu. P. Michalus navrhuje
pracovní skupiny s normálním názvem, např. pracovní skupina na propagaci.
P. Novák – zda je možné, aby MAS nabízela vytvoření propagačních materiálů, které by
firmy MAS platily. Návrh na umístění reklamních bannerů do prostorů členů.
Pí. Urbanková nabídla svého IT pracovníka k realizaci loga MAS, jako odkazu na web
MAS.
Do příštího výboru – návrh členů pracovní skupiny Propagace.
Výbor rozhodl:
O vytvoření pracovní skupiny Propagace – návrh členů do příštího Výboru. Budou vytvořeny
propagační materiály MAS, bannery, apod. Návrh bude zpracován MAS.
O schválení navýšení pracovního úvazku manažera projektu na plný úvazek.
Členům Výboru byly podány další informace:
6. Byly zaslány dotazníky obcím k zajištění analytických podkladů pro zpracování ISRÚ,
následně bude probíhat příprava komunitním způsobem, doporučení p. Michaluse jednat
se spolky a aktivními lidmi. Jednotlivé pracovní skupiny by k této činnosti také měly
přispívat.
7. Výzva – byla zveřejněna informace o možnosti dotací pro podnikatele ve Zpravodaji a
bruntálských novinách, webových stránkách obcí a měst atd. Podnikatelé se již ozývají,
kontaktovalo nás již 10 podnikatelů se zájmem o dotaci. Pokud bude podnikatelů málo
nebo bude zjevné, že by nedošlo k vyčerpání alokace, dojde k vyhlášení Fiche týkající se
úprav veřejného prostranství. Rozhodnutí padne tak v červnu.
8. Regionální výrobky – byla zveřejněna informace o možnosti získání regionální značky,
bylo projednáno s MAS Horní Pomoraví, která je koordinátorem značky pro Jeseníky,
pokračuje se v dojednávání způsobu práce a komunikace, oslovování výrobců a nově
také ubytovatelů, způsob propagace. V rámci činnosti pro regionální produkt se bude
prezentovat i MAS na souvisejících akcích.
9. Geopark – bylo první oficiální setkání pracovní skupiny, kde byly udělány následující
kroky – bylo dohodnuto zpracování žádosti o titul národní geopark. Manželé Večeřovi

tvoří geologický seznam lokalit, pí. Schmidtová tvoří anotaci na přírodní dědictví,
uvažujeme o zapojení p. Hornišera popřípadě někoho jiného, kdo má historické znalosti
k území. Pan Michalus navrhl pana Košuliče z Lesní správy Města Albrechtice, jako znalce
historie.
Pí. Metelková odůvodňovala, proč MAS nemůže být žadatelem o titul Národní Geopark.
Zejména se jedná o omezenou působnost MAS a tak nemožnost zapojení subjektů
z území mimo MAS. Proto bude žadatele občanské sdružení Geopark Jeseníky. Úpravu
vzájemného postavení obou sdružení je možné řešit Smlouvou o součinnosti.
10. Byly schváleny všechny projekty z Výzvy 04-2011. Budou podány informace jednotlivým
žadatelům a výpočet příspěvků (pozn. výpočet může být proveden až na základě žádosti o
proplacení).
Zapsala: Metelková

