Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
Dne:

21. 8. 2012

Místo:

sídlo MAS Hrubý Jeseník

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

ISRÚ
Výzva 05-2012
Co po roce 2013?
Jiné

Jednání:
1. ISRÚ:
 Harmonogram přípravy
 Podaný projekt MSK – žádali jsme celkem o 160 000 Kč dotace, což je 70%
celkových výdajů, celkem tedy 228 000 Kč. Je potřebné zajistit 68 400 na
spolufinancování od obcí, kterým můžeme nabídnout, že strategii mohou také
využívat jako podklad pro svůj rozvoj a čerpán dotací v novém plánovacím
období. Strategie bude totiž zpracována po jednotlivých obcích. Byl osloven pan
Vavrečka, který má řadu zkušeností s přípravou takovýchto strategií, a to i
v našem regionu, který dobře zná V den jednání Výboru pan Vavrečka zaslal
hrubý cenový odhad.
 P. Michalus – město Vrbno p. P. má vlastní strategii, která byla velmi drahá, ale
nic z ní není.
 Pí. Metelková - strategie byla kvalitní, ale záleží na obci, zda s ní dále pracuje.
 Zatím jsme neoslovovali obce, kvůli neznalosti ceny. Momentálně máme hrubý
odhad, dojde k vytvoření konkrétního finančního návrhu a následně k oslovení
obcí. Každá obec, která spadá do působnosti MAS, se musí finančně podílet na
zpracování strategie.
 I. Metelková zpracuje finanční návrh, který bude předložen obcím na
plánovaném setkání.
 Pan Struška zajistí, aby Město Bruntál ve spolupráci s MAS sezvalo setkání
starostů, aby toto setkání mělo větší váhu.
 Pan Struška – nebyl osloven nikdo jiný než pan Vavrečka? Ne, nebyl osloven
nikdo, protože nevíme o vhodné osobě či firmě. Na tom se shodl zbytek Výboru.
 Pan Struška se ještě poptá, zda o někom neví.
 Z. Metelková vysvětlila podstatu potřeby strategie ve vazbě na další plánovací
období. Pokud MAS má dále fungovat a pokud region bude chtít v budoucím
období čerpat finance, musí tato strategie být vytvořena.
 I. Metelková doplnila informace k harmonogramu příprav uvedeném v
rozeslaném zápisu z Výboru NS MAS. Přípravné práce na přípravě nového
programovacího období jsou již nyní zpožděné, my se musíme držet data 30. 12.








2. Výzva:





2013, do kterého musíme dokončit strategii a to včetně schválení
v zastupitelstvech jednotlivých obcí.
P. Michalus – je vytvořen harmonogram prací? Ano je předběžně naplánování, že
analytická část by měla být ukončena do konce roku 2012, strategie a návrhová
část do června 2013 a do konce roku 2013 úplné schválení.
I. Metelková - to však není všechno, strategie musí projít schvalováním SEA, navíc
pro jednotlivé operační programy, které MAS bude chtít administrovat, musí být
vytvořeny programové rámce (něco jako současné SPL), na jejichž základě budou
žadatelé moci čerpat finance. Navíc MASky, které se budou chtít zapojit do těchto
OP, budou muset splnit celou řadu podmínek, zejména budou muset být
certifikovány, certifikační kritéria ještě nejsou známa, teprve se tvoří. MASka
tedy nemůže po roce 2013 přestat fungovat, musí se připravovat na nové období,
ucházet se o certifikaci a procházet dalším hodnocením. Je tedy nutné zajistit
financování na její fungování v roce 2014, popř. 2015.
PRV se pravděpodobně otevře až v roce 2015 (viz harmonogram v zápise z NS
MAS), rozjezd dalších programů se předpokládá až v roce 2017!
Je nutná spolupráce Výboru na přípravě strategie, zapojení členů, expertů,
vytvoření pracovních skupin
Členové Výboru zajistí: nominaci aktivních lidí do pracovních skupin!!

Schválená dne 20. 8. 2012
Vyhlášení v pátek
Zveřejnění
Příští rok v červnu bude poslední výzva u MAS.

3. Co po roce 2013:
 Zuza – odchod na mateřskou říjen 2012 - převod ušetřených financí do roku
2014
 PRV zřejmě od roku 2015
 Ostatní zřejmě až od roku 2017
 Nutné zajistit finance na fungování MAS v roce 2014, popř. 2015
 MAS během této doby musí fungovat – certifikace, hodnocení - prokázání
schopnosti administrace veřejných financí – spolupodílení obcí, projekty?? –
náklady min. manažeři, kancelář, cestovné, telefon, účetní
4. Kulinářský den:
- P. Michalus – můžeme počítat s Vaší účastí, již rozdáváme pozvánky – ano, těšíme
se na akci a připravujeme podklady, jen potřebujeme vědět vaši představu, jak to
chcete realizovat. Nebude prezentace – pouze stoleček, oslovit lidi s prezentací
svých výrobků a aktivit…
5. Hornické slavnosti účast MAS:
- Schůzka ve středu 22. 8. 2012 na obci v Karlově Studánce v 9 hodin
Zapsala: Z.Metelková

Ověřila: I.Metelková

