Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
Dne:

17. 1. 2012

Místo:

sídlo MAS Hrubý Jeseník

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Členské příspěvky, zdroje MAS
Setkávání Výboru
Volba místopředsedy MAS Hrubý Jeseník
Plán činnosti

Jednání:
1. Členské příspěvky
- Byla podána informace o členech, kteří zaplatili členské příspěvky. Někteří členové
ještě nezaplatili.
- Na základě vzniku povinnosti platit členské příspěvky, oznámila Comenius
Moravus, o.p.s a Ivana Konopková – Ekofarma Babočka, že vystupuje z MAS Hrubý
Jeseník s tím, že nechtějí uhradit ani ČP za rok 2011, a to přesto, že v té době byli
členy MAS.
- Galerie v Kapli zaslala návrh řešení z důvodu nemožnosti úhrady ČP kvůli vytopení
prostorů kaple. Jejich návrh je buď pozastavit členství, prominout úhradu za roky
2011 a 2012 nebo ukončit členství. U pozastavení členství by byl problém, jakým
způsobem by se dokládal počet členů na SZIF. Dále pí. Metelková sdělila, že by nebylo
dobré, aby MAS přicházela o členy, kteří vyvíjejí takové aktivity, také na SZIF to
nepůsobí dobře. P. Michalus navrhl, aby byla prominuta platba ČP s tím, že to bude
kompenzováno formou využití prostor kaple pro prezentaci MAS zdarma.
- Protože členové MAS jsou díky ČP znevýhodněni oproti nečlenům tím, že platí ČP,
navrhla paní Urbanková toto znevýhodnění kompenzovat doplněním preferenčního
kritéria při výběru projektů za členství v MAS HJ – pod názvem kriteria Aktivita v
MASHJ.
- Bylo navržena paní Urbánkovou a panem Michalusem spolupráce s Muzeem
Bruntál-Muzejní noc. Dále bylo navrženo vytvořit něco jako farmářské či řemeslné
trhy. Byla zmíněna problematika regionálního značení výrobků a služeb –
koordinátorem pro Jeseníky je MAS Horní Pomoraví. MAS HJ je také zapojena.
Výbor rozhodl:
Bude doplněno preferenční kritérium při výběru projektů za členství v MAS HJ – pod
názvem kriteria Aktivita v MASHJ.
Výbor schválil:
Vystoupení Comenius Moravus, o.p.s a Ivana Konopková – Ekofarma Babočka z MAS
HJ ke dni 7.12.2011.
Prominutí platby ČP Galerií v kapli s tím, že toto prominutí bude kompenzováno
formou využití prostor kaple pro prezentaci MAS zdarma.

Úkol:
Členům, kteří ještě nezaplatili ČP bude zaslána výzva k zaplacení s termínem úhrady
do 29. 2. 2012. Tato výzva bude zaslána i Comenius Moravus, o.p.s a Ivana
Konopková – Ekofarma Babočka, členství ukončeno k 7.12.2011, ČP za rok 2011 bude
poměrně snížen.
Na příště si všichni připraví návrhy na akce MAS.
2. Jednání Výboru
Pan Struška navrhl pravidelné měsíční setkávání Výboru. Jednání bude každé 3. úterý
v měsíci, vždy v 10 hodin v sídle MAS.
Úkol:
Nachystat kalendář Výborů.
3. Volba místopředsedy MAS
Pan Struška navrhl kandidáta na místopředsedu MAS pana Josefa Nováka,
statutárního zástupce fa Darop, s.r.o..
Výbor rozhodl:
Místopředsedou MAS byl zvolen pan Josef Novák.
4. Plán činnosti na rok 2012:
Pí. Metelková informovala o plánu činnosti na rok 2012 (příloha). V lednu probíhá
příprava na podpis Dodatku Dohody pro následující rok. V letošním roce byla
navýšena alokace na činnost MAS a pro Výzvy dojde k navýšení ze zůstatků
z loňského roku.
Byla připravena povinná evaluace MAS, na jejímž základě budou upraveny Fiche a
SPL, a to pro zbývající období do roku 2013 a pro následující programovací období
po roce 2014. Pro aktualizaci jak Fichí, tak činnosti MAS potřebujeme komunikovat
se členy o jejich záměrech.
Dále bude probíhat příprava na podzimní výzvu, kde bychom chtěli podpořit
podnikatele, zejména ty drobné. Nevíme však, zda bude zájem. Proto zveřejníme
s předstihem podrobnosti o možnosti dotace pro podnikatele, abychom zjistili zájem.
V případě nezájmu bude vyhlášena jiná Fiche. Zveřejnění proběhne v obecních
zpravodajích, novinách a dalších médiích. Pan Michalus nás informoval o panu
Vráblíkovi a Studio STA - Studentské televizní agentuře, která by tyto informace
mohla dál rozšířit.
Pí. Metelková informovala o záměru Geoparku Jeseníky. Záměr byl představen
novým členům Výboru. Byla podána informace o prvním oficiálním setkání pracovní
skupiny, která proběhne 25.1.2012. Bylo informováno o přípravě 3 dílčích projektů
v rámci geoparku.
Úkol:
Členové Výboru si na příští jednání prostudují zaslanou Evaluaci a připraví si své
návrhy – další jednání Výboru bude dne 21. 2. 2012 v 10 hodin v sídle MAS.

