Výbor 20. 6. 2012 (Programový výbor) – Bruntál
Přítomni dle prezenční listiny.
Program:
1. MAS
2. Výzva 05 – 2012:
3. PS Vize a rozšíření, PS international
4. ISU
5. Geopark
6. Různé
Jednání:
1. MAS
Neuznatelné výdaje MAS, příspěvek NS MAS, ČP, dluh městu Bruntál
Od roku 2008 činí celkem 20 860,12 Kč – výdaje z roku 2008 – 2009 p. Klabana,
které nebyly uznatelné, poplatky za vedení účtu do roku 2012, kdy už jsou
uznatelné, penále.
Disponibilní prostředky k vrácení dluhu městu Bruntál k 31.5.2012:
Členské příspěvky 2011
46 500,00
Členské příspěvky 2012
8 000,00
NV 2009 - 2012
21 100,12
Příspěvek NS MAS
5 000,00
K vrácení
28 359,88
Je třeba počítat s tím, že nezpůsobilé výdaje budou uhrazeny z ČP tak, aby bylo možné Městu
Bruntál vrátit celý dluh, který nyní činí 540 tis. Kč.
Také je potřeba začít zvažovat, jak bude fungovat MAS v období, než bude spuštěno další
programovací období (předpoklad 2014-2015). Z čeho bude financována?
Členská základna:
Přehled úhrad ČP – příloha 1
Neuhradili:
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Jantar, s.r.o.
CK Hanzelková – Zikmundová
První Bruntálská paroplavební
Sdružení přátel Dětřichovic, o.s.
Josef Baláž, Mgr.
Obec Rudná pod Pradědem

Návrh na přijmutí členů:
Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál od dne 13.3.2012
Bc. Ivana Metelková - od 30.5.2012
Obec Nová Pláň – dle výsledku zastupitelstva obce

Výbor bere na vědomí:
- výši neuznatelných výdajů
- výši vybraných členských příspěvků
- seznam členů, kteří neuhradili členské příspěvky za rok 2011
- informaci o odeslání příspěvku NS MAS na vyjednávání ve výši 5 tis. Kč
Výbor schvaluje:
Přijmutí nových členů s právem obce Nová Pláň účastnit se letošní výzvy.
Úkol:
Členové výboru pouvažují nad způsobem zajištění financování provozu MAS v přechodném
období.
Ing. Struška bude jednat s členy, kteří neuhradili ČP:
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Jantar, s.r.o.
CK Hanzelková – Zikmundová
První Bruntálská paroplavební
Sdružení přátel Dětřichovic, o.s.
Josef Baláž, Mgr.

2. Výzva 05 – 2012:
Výběr Fichí a jejich aktualizace dle předloženého návrhu
Aktualizace SPL – dle předloženého návrhu
Termín vyhlášení výzvy: 13. 8. – 28. 9. 2012
Návrh na vyhlášení Fichí a jejich alokace s tím, že výši alokací na jednotlivé Fiche
lze změnit, pokud to bude třeba:

Výzva 05 – 2012
Celková alokace:
Vyhlašované Fiche a jejich alokace:
1. Fiche 1 – Rozvoj podnikání
2. Fiche 2 – Lesnické provozovny
3. Fiche 4 – Výroba potravin
4. Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí
5. Fiche 10 – Ubytování a sport
6. Fiche 11 – Stavby pro zemědělství
7. Fiche 12 – Nezemědělská činnost
zemědělců

4 342 798
300 000
300 000
300 000
2 242 798
600 000
300 000
300 000

Preferenční kritéria – dle předloženého návrhu
Ozvalo se 22 podnikatelů, kteří se dotazovali již na plánovanou Výzvu pro 17. kolo, není však
jisté, zda všichni podají žádost. Je proto potřeba šíření možnosti získání dotace mezi podnikateli.
Proto jsou Fiche pro podnikatele doplněny i Fichí pro obce – Fiche 7 – rozvoj a obnova obcí.
Paní Chudová navrhuje doplnění povinné přílohy MAS do Fichí k podání žádosti, doložení
bezdlužnosti žadatele vůči obci, ve které působí a sídlí.
Pan Novák navrhuje doplnění bodového zvýhodnění za zaměstnání hendikepovaných osob.
-

Výběrová komise pro výzvu 05 - 2012

Jméno, příjmení

Sektor, který osoba
zastupuje

Lubomír Klaban

soukromý

Michal Kafura

soukromý

Pavla Müllerová

veřejný

Pavel Patterman

soukromý/neziskový

Petra Kostková

veřejný

Náhradník:

Renata Rychlíková

veřejný

Výbor ukládá:
Doplnit do Fichí povinné přílohy MAS do Fichí k podání žádosti, doložení bezdlužnosti žadatele
vůči obci, ve které působí a sídlí.
Doplnit do preferenčních kritérií bodové zvýhodnění za zaměstnání hendikepovaných osob.
Výbor schvaluje:
Aktualizované Fiche a navazující aktualizaci SPL
Výběr Fichí k vyhlášení pro výzvu 05 – 2012 dle předloženého seznamu včetně jejich alokací.
Termín vyhlášení Výzvy 05 – 2012 dle návrhu.
Preferenční kritéria pro hodnocení projektů pro Výzvu 05 – 2012 dle předloženého návrhu.
Složení Výběrové komise dle předloženého návrhu.

3. PS Vize a rozšíření, PS international
Zapojení do PS Vize a rozšíření – informovanost o postupu přípravy a stanovených podmínek
pro zpracování Strategií pro rok 2014 – 2020.
Zapojení do PS international – získání mezinárodních kontaktů, partnerů a zkušeností, získání
informací o možnostech financování záměrů ze zahraničních zdrojů pro nové programovací
období.

Výbor pověřuje:
Pracovnice MAS k zapojení do uvedených Pracovních skupin.

4. Integrovaná strategie území pro rok 2014 – 2020
Na PS Vize a rozšíření bylo konstatováno, že je potřeba zahájit proces přípravy ISÚ. Tento proces
musí splňovat předepsané náležitosti a zřejmě se bude řídit Metodikou, kterou zpracovává
Ministerstvo financí. Tato metodika bude zřejmě určena pro veřejnou správu, ale zjednodušeně i
pro MAS.
Celý proces je hodně složitý, my musíme zahájit zatím tím, že Výbor oficiálně rozhodne o
zahájení procesu přípravy strategie a pověří nás vedením tohoto procesu. Nutné tedy rozhodnutí
o zahájení přípravy, pověření, tým (pracovní skupiny – dle navržených OP)
My jsme již zahájili rozesláním dotazníků na obce, v současnosti je dotazník zpracovávám a
vyhodnocován.
–

–

Na proces zpracování ISU bude k dotace MSK – max. 160 000 Kč/MAS, spoluúčast
30% - z čeho se uhradí? Manažer navrhuje svolat jednání starostů a nabídnout jim
možnost zpracování ISU i pro jejich území s tím, že by se podíleli na úhradě nákladů,
čímž vy výrazně ušetřili a nám by to pomohlo se spolufinancováním.
Byl uskutečněn dotaz na MF - to zda obce budou muset zpracovávat strategie není
rozhodnuto, v současné době probíhá pilotní ověřování navržené metodiky a poté
budou rozhodovány další procesy. Nicméně je jedno, zda budou nebo nebudou
muset strategie zpracovávat, měli by je mít tak jako tak.
Co potřebujeme – lidi, kteří nám s tím mohou pomoci, finance ………

Výbor rozhodl:
O zahájení procesu přípravy ISÚ pro rok 2014 – 2020.
Výbor jmenuje:
Gestorem přípravy tvorby strategie předsedu MAS Ing. Františka Strušku.
Gestor přípravy tvorby strategie jmenuje:
Koordinátorem přípravy tvorby strategie manažera MAS.
Výbor ukládá:
Koordinátorovi přípravy zpracovat harmonogram postupu a finančního zajištění přípravy a
zpracování ISÚ pro rok 2014 – 2020.
Koordinátorovi přípravy svolat jednání starostů, kde jim bude přednesen návrh na společné
zpracování ISÚ.

5. Geopark
Byly podány informace o záměru Geoparku. Do spolupráce byly zapojeny mikroregiony i okolní
MASky a předseda NS MAS pan Winter z MAS Horní Pomoraví. Zatím máme informace o tom, že

preferují spíše velkou variantu. Pan Struška informoval o tom, že na jednání 26.6.2012 by měl
přijet p. Friedrich a představit svůj záměr.
Byli jsme účastni na zasedání Rady Národních Geoparků, kde byl i pan Friedrich. Oba jsme
představili své záměry. Roztříštění území nepůsobí dobře ani na jednání Rady, ani u ostatních
partnerů. Byli jsme požádáni RNDr. Páskovou, zda můžeme uspořádat další jednání Rady letos
na podzim. Zvažovali jsme realizaci v říjnu. Uvažuje se o Karlově Studánce a zapojení lázní. Půjde
o dvoudenní jednání – vždy dopoledne se jedná a odpoledne je exkurze. Dne 3.7.2012 se
uskuteční setkání PS geoparku, kde bude probírán návrh exkurze pro členy a hosty rady.
Radka Chudová i p. Michalus uvedli, že Lázně KS budou realizovat Hornické slavnosti, kde by
mohla být i prezentace Geoparku Jeseníky a MAS Hrubý Jeseník. V hudební hale budou
k dispozici i panely, kam lze umístit materiály.
Výbor pověřuje:
Manažera MAS koordinaci činností vztahujících se k přípravě a rozvoji geoparku na území
Jeseníků a k vyjednávání se všemi dotčenými subjekty.
Úkol:
Nachystat prezentaci pro Hornické slavnosti.
6. Různé:
- Majetek
Byl kompletován seznam majetku MAS, je však potřeba prověřit možnost odpisů apod. s p.
Novákem.
Úkol:
Prověření soupisu majetku MAS a případných odpisů.
- Galerie v kapli
Pan Novotný byl několikrát informován o nutnosti řešení situace svého projektu se SZIF, ale
nereaguje. Galerie má do konce letošního roku ukončit realizaci projektu včetně vyúčtování.
Během tohoto týdne se ještě projektová manažerka pokusí zkontaktovat pana Novotného, pokud
to nebude možné, zkontaktuje SZIF, potažmo pracovníka, který má na starosti projekt Galerie
v kapli a pokusí se s ním řešit nastalou situaci.
- Brožura MAS
Zatím není stanoven termín, kdy bude brožura realizována. My bychom chtěli, co nejdřív, ale
členové jen pomalu poskytují své materiály. Brožura bude mít velikost A5, kde každý člen bude
mít jednu stranu. Zatím není stanovena cena za 1 ks. To se bude zjišťovat.
Úkol:
Pan Struška osloví podnikatele k zapojení do brožury MAS – forma jejich prezentace –
s finančním podílem. Dále nabídne fa Havlík Opal i dalším prezentaci na výstavě Země živitelka.
-

Zapojení do sítě NSZM:

MAS se mohou zapojit do NSZM. Členství MAS Hrubý Jeseník v Národní síti Zdravých měst ČR je
navrženo zejména s ohledem na know-how v zavádění mezinárodních standardů (místní Agenda
21). Mezi další výhody členství v asociaci patří možnost sdílení dobré praxe mezi členy,
informovanost (akce, projekty, granty), přístup ke vzdělávání (zavádění MA21, udržitelný
rozvoje, práce s veřejností atp.) V neposlední řadě je snaha o „Zdravou MAS“ dobrou vizitkou pro
návštěvníky i partnery MAS.
Manažer navrhuje tak jako u zpracovávání ISU, navrhnout obcím zapojení do sítě s tím, že by
MAS byla koordinátorem této činnosti.
Pro další postup je nutné, aby byla ustanovena základní řídící struktura Projektu Zdravá MAS.
Vzhledem k výše popsanému zaměření asociace, je zapotřebí, aby zde byla MAS zastoupena
politickým zástupcem (tj. reprezentantem sektoru veřejné správy)
Řídící struktura Projektu Zdravá MAS se sestává z:
MAS);

politika zodpovědného za realizaci Projektu Zdravá MAS (politického zástupce
koordinátora Projektu Zdravá MAS (výkonný pracovník na úrovni managementu

MAS)
První rok členství MAS v NSZM je ZDARMA. V dalších letech z členství vyplývá pro MAS finanční
závazek pravidelného ročního příspěvku v symbolické výši (3 tis. Kč) stanovený Valnou
hromadou NSZM ČR.
(V případě, že je součástí MAS obec II nebo III stupně, která již je členem NSZM, je pro příslušnou
MAS členství poskytnuto taktéž ZDARMA.)
Úkol:
Na jednání starostů bude přednesen i návrh na zapojení do této sítě.

Další jednání Výboru je stanoveno na 21. 8. 2012.

