Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 27. 11. 2013 v 17,00 ve školícím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

Program:
1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele
hlasů, schválení programu
2. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS
3. Administrace projektů v rámci opatření IV.1.2 a IV.2.1
4. Projekty MAS v rámci OP LZZ
5. Veřejné projednání integrované strategie MAS 2014-2020+
6. Ostatní, diskuse, závěr
1) ZAHÁJENÍ, URČENÍ NÁVRHOVÉ KOMISE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE
ZÁPISU, SČITATELE HLASŮ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Jelikož v 17,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 84,
jednání bylo zahájeno v 17:30 hod (dle stanov sdružení).
Ing. Jana Otáhalová, předsedkyně Představenstva sdružení, přivítala přítomné členy
sdružení a předala slovo panu řediteli Dominiku Vlčovi, který byl pověřen řízením
Valné hromady.
Pan Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:
Návrhová komise: Předsedkyně: Iva Marková
Členové: Milena Pírková, Iva Pluhařová
Zapisovatel: Martina Kouřilová
Ověřovatel zápisu: Miroslav Kolísek
Sčitatel hlasů: Bc. Jiří Petrovský
Také seznámil s plánovaným programem dnešního jednání:
1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele
hlasů, schválení programu
2. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS
3. Administrace projektů v rámci opatření IV.1.2 a IV.2.1
4. Projekty MAS v rámci OP LZZ
5. Veřejné projednání integrované strategie MAS 2014-2020+

6. Ostatní, diskuse, závěr
Usnesení:
VH schvaluje návrhovou komisi
v poměru hlasů

pro

30

proti

0

zdržel se hlasování 0

pro

30

proti

0

zdržel se hlasování 0

30

proti

0

zdržel se hlasování 0

30

proti

0

zdržel se hlasování 0

0

zdržel se hlasování 0

VH schvaluje zapisovatele
v poměru hlasů

VH schvaluje ověřovatele zápisu
v poměru hlasů

pro

VH schvaluje sčitatele hlasů
v poměru hlasů

pro

VH schvaluje navržený program jednání
v poměru hlasů

pro

30

proti

2. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ A VYSTOUPENÍ ČLENŮ, VOLBA ČLENŮ DO
ORGÁNŮ MAS
O členství ani o ukončení členství v MAS nepožádal od posledního jednání Valné
hromady žádný ze subjektů. Také orgány sdružení zůstávají v nezměněném složení.
Proto není nutno tento bod projednávat.

3) ADMINISTRACE PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2 A IV.2.1:
Stav realizovaných projektů
-

-

-

-

Projekty realizované v rámci výzev 1/2009, 2/2010, 3/2010: u všech
projektů dokončena administrace i proplacení ze strany SZIFu
Výzva 4/2011: z celkem 19-ti realizovaných projektů je proplaceno 17
projektů, u jednoho projektu probíhá kontrola žádosti o proplacení, u
jednoho finalizuje příprava ŽoP.
Výzva 5/2012: z celkem 20-ti realizovaných projektů je proplaceno 10
projektů, u 7 projektů probíhá kontrola ŽoP, zbylé tři projekty jsou ve fázi
realizace.
Výzva 6/2013: v současné době probíhají podpisy Dohod o poskytnutí
dotace mezi jednotlivými žadateli a RO SZIF Olomouc.
Výzva 7/2014 (2013): při případných finančních úsporách v rámci projektů
či např. při odstoupení některého z žadatelů od realizace projektu dochází
k přesunu souvisejících finančních prostředků do možného závazkování
MAS – tzn. na rozdělení těchto „úspor“ lze vyhlásit Výzvu k předkládání
žádostí o dotaci.
Jelikož v rámci ČR existuje řada místních akčních skupin, u nichž tato
úspora existuje, umožnilo MZe ČR a SZIF realizaci ještě jedné Výzvy
k předkládání ŽoD, a to pravděpodobně na počátku roku 2014.

-

-

-

Tato situace se týká také naší MAS, kde by se celkový objem financí pro
výzvu mohl pohybovat kolem 680.000,-- Kč. Většina těchto prostředků má
svůj původ v úsporách z Fiche 3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu.
Jednání Programového výboru, související s plánovanou Výzvou se
uskuteční až po předání podrobných informací a podmínek k Výzvě ze
strany SZIF, nicméně s ohledem na omezení spojená s Finančním plánem
SPL se předpokládá, že Výzva bude vyhlášena především pro Fichi č. 3,
ze které uspořené prostředky pocházejí.
Podrobné informace budou v souladu s Pravidly PRV průběžně
zveřejňovány.

Projekty spolupráce – stav realizovaných/administrovaných projektů
- Společně oživujeme historii venkova
- Projekt, který naše MAS předložila spolu se dvěma partnerskými
MAS, zahrnuje na našem území rekonstrukci či vybavení muzeí
v obcích Drysice, Vřesovice, Otaslavice, Víceměřice a Brodek u
Prostějova.
- realizační fáze projektu je kompletně ukončena
- celkové náklady naší části projektu činí 1.483.824,57 Kč
- předpokládaná výše dotace činí 1.335.442 Kč
- předfinancování projektu bylo zajištěno prostřednictvím půjček ze
strany obcí/spolků vlastnících jednotlivá místa realizace projektu, popř.
ze zdrojů MAS. Dofinancování je zajištěno prostřednictvím úhrad ze
strany těchto subjektů.
- v současné době probíhá kontrola Žádosti o proplacení na RO SZIF
Brno
- Hanácký rok – obnova a rozvoj tradic i hodnot
- projekt spolupráce naší MAS a MAS Prostějov venkov byl předložen
2. 7. 2013 na CP SZIF Praha
- Základním výstupem projektu měla být rekonstrukce/dovybavení
výletišť, v rámci našeho území šlo o: Hradčany-Kobeřice, Vincencov,
Mořice, Zelená Hora, Podivice a Pustiměř, tedy obce, které doposud
prostřednictvím MAS (obce, NNO v daných obcích) nečerpaly žádnou
dotaci.
- Projekt předpokládal také pořízení mobilního vybavení pro pořádání
kulturních či jiných akcí, které by bylo zapůjčováno zájemcům
působícím na území obou MAS.
- projekt prošel administrativní kontrolou, následně i kontrolou
přijatelnosti a postoupil k hodnocení komise složené ze zástupců
Ministerstva zemědělství, CP SZIF Praha a NS MAS ČR.

- Bohužel, projekt byl nakonec mezi třiceti (z celkových šedesáti),
kterým byla administrace ukončena. Z odůvodnění CP SZIF cituji:
Administrace projektu byla ukončena z důvodu nesplnění kritérií
přijatelnosti Přidaná hodnota spolupráce, Účelnost, komplexnost,
smysluplnost a Efektivita výdajů. Na nákup vybavení a stavební výdaje
je určeno více než 3,5 mil. Kč. (...)
- Je nutné přiznat (i s vědomím negativního výsledku a především jeho
odůvodnění), že pokud bylo za zásadní nedostatek projektu
označeno určení drtivé částí plánovaných výdajů na pořízení
vybavení a stavební výdaje, nevidím ani zpětně prostor pro úpravu
projektu směrem od tohoto jeho charakteru. Projekt byl totiž
jednoznačně zaměřen na tyto pevné výdaje, protože tyto jsou v našem
regionu primárně zapotřebí a jsou nejvíce vidět. Měkké aktivity a akce
vnímáme spíše jako pozitivní navazující dopady, ne jako základ
projektu.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o administraci projektů v rámci opatření
IV.1.2 a IV.2.1
4. PROJEKTY MAS V RÁMCI OP LZZ
Zaměstnanost 50+:
Projekt zaměřený na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob starších
padesáti let přímo v obcích našeho regionu, a to po předchozích rekvalifikačních a
jiných aktivitách. Náplň práce: údržba veřejné zeleně a údržbářské práce.
Realizace projektu započala v dubnu 2013. Celkový rozpočet projektu je ve výši
4.884.446,40 Kč. Manažerem projektu je pan Jiří Petrovský. Realizace projektu by
měla být ukončena v červenci 2014.
-

V červnu 2013 byl ukončen nábor účastníků projektu.

-

V průběhu července, srpna a září proběhly povinné fáze projektu:
Psychosociální a pracovní poradenství, Motivační kurzy a Rekvalifikace
účastníků.

-

Podporovaná pracovní místa (celkem 19 pracovních míst na 10 měsíců. 14
absolventů RK Údržba veřejné zeleně a 5 absolventů RK Údržbářské práce).
Pracovníci nyní působí v celkem 13-ti obcích. Počet zapojených se podařilo
navýšit z 18 na 19 díky úspoře v rámci VŘ na dodavatele rekvalifikačních a
jiných služeb v rámci projektu.

-

Doposud byly předloženy dvě monitorovací zprávy, resp. žádosti o platbu
v rámci projektu. Realizace probíhá dle harmonogramu a v souladu se zněním
projektu.

Místní partnerství zaměstnanosti:
Naše MAS je jedním z partnerů projektu, jehož hlavním realizátorem ke KS NS MAS
Olomouckého kraje.
Cílem projektu je využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti či sociálně
vyloučených lokalit, příprava MAS na čerpání finančních prostředků z ESF po roce
2014, ověření zahraniční praxe MPZ v nejproblematičtějších mikroregionech
Olomouckého kraje či podnícení užší spolupráce MAS s pobočkami Úřadu práce ČR.
Mezi základní aktivity projektu, jehož realizace bude probíhat v letech 2013 a 2014,
patří: rozvoj místního partnerství (hledání nových členů mezi aktéry zaměstnanosti,
ustavení pracovních skupin), realizace kulatých stolů zaměstnanosti (jednání nových
pracovních skupin zaměřených na zaměstnanost, sociální inkluzi, definování
problémů regionu), přenos zahraniční zkušenosti, vytvoření Místní strategie
zaměstnanosti, potažmo Společného akčního plánu zaměstnanosti pro Olomoucký
kraj.
Realizace projektu započala v únoru 2013. Celkový rozpočet projektu na straně naší
MAS je ve výši 419.950,-- Kč. Realizace projektu probíhá v souladu
s harmonogramem a měla by být ukončena 31. 12. 2014.
Pozn.: Realizace projektů v rámci OP LZZ má tři základní důvody/ambice:
1) dosažení samotných cílů a výstupů obou projektů
2) získání zkušeností v oblasti čerpání a administrace OP LZZ pro období 2014 2020
3) spíše vedlejším, ale také za zmínku stojícím, dopadem projektů je jejich podíl na
zajištění fungování MAS v době po skončení současného a před reálným spuštěním
budoucího rozpočtového období EU
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o projektech MAS v rámci OP LZZ

5. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE MAS 2014 - 2020+
Obecně k pozici MAS v příštím programovém období: Kromě zapojení MAS v rámci
PRV (současný model) se předpokládá také jejich zapojení v rámci OP LZZ a
především také IROP, který lze pokládat za nový zdroj pro žadatele z řad obcí. Tzn.,
dojde k určitému rozšíření oblastí, v rámci kterých by měly MAS do budoucna působit
a plnit roli administrátora dotační podpory pro koncové žadatele. Související jednání
neustále probíhají a nic není definitivní. Jisté ovšem je, že strategie MAS by měly
pokrývat mnohem širší problematiku, než-li tomu bylo v současné strategii, tzn. SPL.
Jedním z klíčových rozhodujících bodů, týkajících se případného zapojení naší MAS
do budoucího rozpočtového období EU 2014 – 2020, bude také posuzování tzv.
INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ). Toto posuzování ze strany
MMR ČR by se dle aktuálních zpráv mělo odehrávat na přelomu let 2014 a 2015.

Integrovaná strategie rozvoje území má být širokou strategií, která obsahuje
komplexně zpracovanou problematiku daného území s definováním všech jeho
rozvojových směrů. Jejím cílem je zlepšování kvality života obyvatel v území dané
MAS. V návaznosti na strategii budou zpracovány takzvané "Programové rámce" pro
jednotlivé operační programy, kde již budou zcela konkrétní vazby na nastavená
opatření pro čerpání dotací.
Jedna z oblastí podpory letošního POV Olomouckého kraje byla zaměřena čistě na
poskytování příspěvků místním akčním skupinám na tvorbu strategie pro příští
období. Výše příspěvku, který byl naší MAS v rámci POV schválen, činí 125.000,-Kč při nutnosti dofinancovat stejnou částku z vlastních zdrojů. V rámci této podpory
tedy probíhají práce na tvorbě tohoto zásadního rozvojového dokumentu.
Co se týče způsobu zpracování strategie:
Naše MAS se rozhodla preferovat nikoliv cestu zpracování strategie komerčním
dodavatelem. Při tvorbě strategie spolupracujeme s Geografickým ústavem
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tedy s veřejnou akademickou
institucí. Tato spolupráce zabezpečuje vysokou úroveň odborného zázemí pro tvorbu
dokumentu. Samozřejmě, základním předpokladem je zásadní vliv a rozsáhlé
zapojení představitelů různých sektorů (veřejného, neziskového i podnikatelského)
přímo z našeho území do tvorby a stanovování priorit pro příští období 2014 - 2020+.
Geografický ústav Př. F. MU sestavil pro tvorbu naší ISRÚ sedmičlenný tým ve
složení:
Mgr. Ivan Andráško, PhD. --- koordinátor realizačního týmu
RNDr. Jakub Trojan --- facilitátor regionálního managementu
Mgr. Ondřej Konečný --- koordinátor přípravy analytické části strategie
RNDr. Ondřej Šerý --- koordinátor návrhové části strategie
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. --- odborný garant
Mgr. Pavlína Zrůstová --- analytik
Mgr. Martin Braun --- analytik
Chtěl bych nyní předat slovo i prezentační techniku zástupcům jmenovaného týmu,
kteří Vás seznámí s dosavadními výsledky analytických prací a první návrhovou
pozicí obecných priorit naší MAS pro příští období, která vzešla z výsledků různých
analýz a také z jednání tematicky zaměřených kulatých stolů.
Jelikož jde o první veřejné projednání navrhované struktury priorit, prosíme Vás o
jakékoliv reakce, návrhy ke změnám/úpravám/doplnění.
Pan RNDr. Ondřej Šerý, koordinátor návrhové části strategie prezentoval dosavadní
výsledky práce na tvorbě strategie a představil první návrh priorit pro příští období
2014 - 2020+ (viz. prezentace, která tvoří přílohu zápisu), který také vyzval přítomné
členy k vyjádření svých názorů ke stanoveným prioritám ať již nyní na Valné
hromadě, tak i písemnou formou po jejím uskutečnění .

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o ISRÚ MAS pro období 2014+

6. OSTATNÍ, DISKUSE A ZÁVĚR
-

6.1. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Pan Vlč přečetl přítomným členům sdružení zprávu ze zasedání Revizní komise,
které proběhlo dne 25. 11. 2013 za účelem kontroly hospodaření v roce 2013.
Revizní komise neshledala nedostatky.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu revizní komise MAS
-

6.2. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI – informace o fungování MAS v letech
2014 a 2015:

-

Rozpočet MAS 2013 je průběžně plněn dle schválených hodnot. S ohledem
na zajištění bezproblémového fungování MAS v přechodném období dochází
spíše k úsporám např. v oblasti propagace či externích služeb.

-

V souladu se zněním smluv o půjčkách mezi MAS a jednotlivými mikroregiony
či zemědělskými družstvy, bude možné tyto půjčky v plné výši uhradit
v předpokládaných termínech (přelom března a dubna 2014).

-

Rok 2014 se nebude z hlediska objemu a typu práce de facto nijak lišit od
situace roku 2013. Oproti předpokladům proběhne totiž i v roce 2014
kompletní administrace Výzvy v rámci PRV. Standardní procesy administrace
projektů z předchozích výzev budou probíhat beze změn, stejně jako realizace
projektů MAS v rámci OP LZZ či tvorba integrované strategie. V roce 2014
tedy nedojde k žádnému omezení činnosti MAS či pracovní náplně kanceláře
či orgánů MAS. Naopak, některé úkony a úkoly se objeví nově (viz dále).

-

Financování MAS v roce 2014 či 2015 bude zajištěno částečně z PRV dle
současného modelu, částečně se předpokládá také využití zdrojů osy V. PRV
či OP Technická pomoc či využití vlastních zdrojů jednotlivých MAS z úspor či
realizovaných projektů v rámci jiných OP.

-

Z tohoto pohledu lze říci, že naše MAS je na přechodné období velmi dobře
připravena. Orgány našeho sdružení, ať už se jedná o Valnou hromadu,
Představenstvo či Programový výbor, spravují oblasti svého rozhodování
směrem ke stabilitě, zdravému hospodaření a zajištění kvalitního budoucího
fungování. Za to jim, resp. Vám všem, jménem kanceláře MAS, děkuji a tímto
také dávám prostor pro závěrečnou diskuzi.
Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o fungování MAS v letech 2014 a 2015
Zapsala: Martina Kouřilová
Ověřil: Miroslav Kolísek
Ing. Jana Otáhalová
Předsedkyně Představenstva Na cestě k prosperitě, o. s.

