Místní akční skupina Opavsko z.s.
se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

ZÁPIS z jednání výboru č. 3/2017
Datum a místo:
Účastníci jednání:
Jednání řídil:

4/5/2017
dle seznamu členů Výboru
Ing. Jiří Krist, předseda

Program jednání
1. Úvod.
2. Činnost MAS Opavsko
3. Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko, realizace SCLLD.

3a) Stav vyhlašování výzev, projednání aktuálních verzí dokumentace pro vyhlašování výzev
v Programových rámcích IROP a PRV.
3b) Schválení hodnocení přijatých projektů Hodnotitelskou komisí v rámci výzev
Programového rámce OP Zaměstnanost a sestavení seznamu projektů doporučených
k realizaci v rámci SCLLD MAS Opavsko 2014 – 2020.
4. Příprava Členské schůze MAS Opavsko.
5. Návrhy a diskuse.

Obsah jednání
Ad 1/ Předseda zahájil jednání Výboru, konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný (10 přítomných ze 13ti členů
dle prezenční listiny). Přítomní členové výboru hlasováním schválili navržený program jednání. Zhotovením zápisu
byl pověřen Petr Chroust, ověřovatelem zápisu byl zvolen Martin Krupa.
Usnesení číslo 1/03/2017: Výbor schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdržel se 0
Ad 2/ Činnost, informace z regionu MAS Opavsko
Petr Chroust a Jiří Krist předali základní informace o dění v rámci partnerství MAS Opavsko a z NS MAS ČR.
- Vrcholí projekt MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání na Opavsku a Vítkovsku. V průběhu jara 2017
až do konce května probíhají vzdělávací akce a aktivity navozující spolupráci školských subjektů, Na setkání
řídících výborů MAP byly schváleny programové dokumenty MAP. MAS Opavsko nabídne své služby
v rámci výzvy pro realizaci MAP, půjde o naplnění funkce koordinátora školních projektů, spolupráce škol,
např. v polytechnické výchově (podzim 2017).
- V běžné činnosti v rámci realizace SCLLD MAS Opavsko pokračuje v animačních činnostech – podpora škol
při realizaci šablon MŠMT.
- Kancelář MAS Opavsko dokončila práce na Účetní závěrce MAS Opavsko za rok 2016 a připravována je
Výroční zpráva spolku za rok 2016. Ta bude společně s účetní závěrkou předložena ke schválení
nadcházející Členské schůzi.
- Byl ukončen první z projektů na podporu administrativních kapacit MAS pro realizaci Strategie (zkráceně
režie IROP SC 4.2). Projekt byl plánován jako 12 měsíční z důvodu potřeby zahájení doby udržitelnosti
investičních nákladů - v loňském roce zakoupený služební automobil, jehož udržitelnost počíná běžet
teprve dnem proplacení žádosti o platbu. Vyúčtování IROP bylo realizováno s dílčím krácením rozpočtu
z důvodu překročení dílčích mzdových limitů. K překročení došlo nikoli v důsledku nadlimitních platů
zaměstnanců kanceláře, ale v důsledku přepočtu zákonných náhrad na dovolenou dle platných
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mzdových předpisů, na které řídící orgán při kontrole výdajů nebere zřetel (Pravidla na tyto případy
nejsou připravena).
Lze jen konstatovat, že Pravidla pro IROP SC 4.2 (režie MAS) jsou zbytečně komplikovaná, nepostihují
praktické situace z provozu MAS a generují takovou administrativní zátěž na straně žadatelů i
kontrolních orgánů, až ztrácejí opodstatněnost a zásady efektivity.
- Dobře se vyvíjí spolupráce s Moravskoslezským krajem, který podpořil propagační činnost MAS Opavsko
na poli udržitelné mobility. Byla zahájena příprava propagační akce 23.9.2017 Den udržitelné mobility na
Hrabyni. Probíhá též příprava vybudování dvou nabíjecích a servisních stanic na podporu elektromobility
v regionu.
- Od měsíce června bude zaměstnancem MAS Opavsko na dobu určitou regionální koordinátorka – terénní
pracovnice pro sociální práci a aktivizaci cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením s působností na
území města Budišov nad Budišovkou.
- Byl ukončen zkušební provoz sociálního taxi. Myšlenka se ukázala jako velice dobrá. Mezi lidmi si provoz
sociálních taxi našel značnou oblibu. Zájem lidí o službu postupně narůstal, ale provozovatel zkušební
provoz ukončil. Hledá se vhodný provozovatel. Zahájení této služby ve spolupráci s obcemi by mohla
pomoci dotační podpora, případně zřízení a provozování taxi na bázi sociálního podniku a případně i
podání žádosti o podporu sociálního podnikání v rámci realizace SCLLD MAS Opavsko, případně jiné
podpory.
Usnesení číslo 2/03/2017: Výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 3/ Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko, realizace SCLLD.

3a) Stav vyhlašování výzev, projednání aktuálních verzí dokumentace pro vyhlašování výzev
v Programových rámcích IROP a PRV.
Výbor byl seznámen s aktuálním stavem příprav vyhlášení dalších výzev MAS, především IROP (cyklostezky a
bezpečnost dopravy – květen 2017) a PRV (předpoklad červen 2017). Probíhá intenzivní konzultace a schvalovací
proces vyhlašovaných výzev a příslušné dokumentace s řídícími orgány (CRR a SZIF).
Veškeré informace o vyhlašovaných výzvách jsou na www.masopavsko.cz
Výbor projednal aktuální změny v návrzích dokumentace pro vyhlášení Výzev, které vyplynuly z konzultací a
připomínek řídících orgánů.
Usnesení číslo 3/03/2017: Výbor schvaluje aktuální znění dokumentace pro vyhlášení výzev MAS Opavsko
(text výzev, interní postupy MAS, kritéria pro výběr projektů v programovém rámci IROP a PRV, včetně
časových parametrů a alokací a pověřuje kancelář k dokončení procesu přípravy výzev.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0

3b) Schválení hodnocení přijatých projektů Hodnotitelskou komisí v rámci výzev Programového
rámce OP Zaměstnanost a sestavení seznamu projektů doporučených k realizaci v rámci SCLLD
MAS Opavsko 2014 – 2020.
Koncem února 2017 byly vyhlášeny Výzvy v Programovém rámci OP Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb,
Zaměstnanost, Prorodinná opatření. V rámci vyhlášené výzvy bylo do 31.3. 2017 přijato 6 projektů. Viz přílohy
k jednání Výboru. Projekty prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti v rámci nastavených
administrativních procesů MAS. Dne 3.5.2017 zasedala Hodnotitelská komise, která provedla věcné hodnocení
podaných projektů. Výsledek hodnocení je patrný ze zápisu Hodnotitelské komise.
Podpora sociálních podniků byla vyhlášena počátkem dubna. Ukončení příjmu žádostí bude dne 19.5.2017.
Hodnotitelská komise zasedne pro hodnocení projektů počátkem června 2017.
Usnesení číslo 4/03/2017: Výbor bere na vědomí výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
podaných projektových žádostí v programovém rámci OP Zaměstnanost, výzva č.1 - Sociální služby, Výzva č.2 Zaměstnanost a Výzva č.3 - Prorodinná opatření. Bere na vědomí výsledky věcného hodnocení provedeného
Hodnotitelskou komisí ve Výzvě č.1, Výzvě č.2 a Výzvě č.3 a schvaluje seznam projektů doporučených
k realizaci ve Výzvě č.1, Výzvě č.2 a Výzvě č.3 .
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
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Ad 4) Příprava členské schůze
Byl navržen termín konání Členské schůze MAS Opavsko na 23.5. 2017, Místo konání Větřkovice kulturní dům.
Náhradní termín 6.6.2017 na stejném místě. Program jednání členské schůze byl navržen následující:











Úvod - zahájení členské schůze
Zpráva o činnosti MAS Opavsko za rok 2016
Místní agenda 21, schválení dokumentace aktivit MAS Opavsko v NSZM
Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) na Opavsku a Vítkovsku
Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko (SCLLD) na roky 2014 -2020, stav,
informace o výzvách, konkretizace možností čerpání z programových rámců IROP, OPZ, PRV
Účetní závěrka za rok 2016
Zpráva Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Opavsko za rok 2016
Výroční zpráva MAS Opavsko za rok 2016
Závěr, oběd a diskuse

Informace k účetní závěrce. MAS Opavsko si každoročně nechává provést audit účetní závěrky. V letošním roce
není audit způsobilým výdajem ve smyslu Pravidel IROP SC 4.2. MAS Opavsko by si tedy musela audit uhradit bez
dotační podpory. Provedení auditu bude způsobilým výdajem opět od roku 2017. Výbor MAS Opavsko zvážil pro
a proti a navrhuje účetní závěrku za rok 2016 neauditovat. Současně žádá Kontrolní a monitorovací komisi o
podrobnější kontrolu účetnictví MAS Opavsko a případné zvýšené náklady na provedení kontroly komisi uhradit.
Od roku 2017 se vrátit k praxi auditované účetní závěrky.
Usnesení číslo 5/03/2017: Výbor schvaluje návrh na ponechání Účetní závěrky MAS Opavsko za rok 2016 bez
auditu a pověřuje Kontrolní a monitorovací komisi podrobnější kontrolou Účetní závěrky.
Hlasování: pro 8 / proti 1 /zdržel se 1
Ad 5) Návrhy a diskuse, pozvánky, plánované aktivity.
Proběhla diskuse k aktuálním tématům a byly předneseny pozvánky na nadcházející akce.
- Zasedání řídících výborů MAP Opavsko (Mlýn vodníka Slámy, 24.5.2017) a Vítkovsko (Davidův mlýn,
29.5.2017).
- 26.5.2017. Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Opavsko, Programový rámec IROP.
- Pozvánka na otevření turistické sezony Opavské Slezsko 6.5.2017 na hlučínské štěrkovně. www.opavskeslezsko.cz
- Dne 27.5.2017 od 14:00 hod ve Slavkově proběhne den Mikroregionu Hvozdnice, společenský a kulturní
program bude probíhat na hřišti.
- Pozvánka na LEADERFEST 2017. Členská základna MAS, včetně orgánů spolku, je srdečně na 31.5. až 1.6.
2017 zvána do Hlinska. Pozvánka byla rozeslána mailem, možná společná doprava. Na LEADERFEST je
rovněž organizována návštěva mladých žurnalistů ze škol na území MAS Opavsko. Mladí novináři by měli
svým specifickým pohledem referovat o spolupráci venkovských organizací.
Další pozvánky a informace jsou uvedeny na www.masopavsko.cz
Usnesení číslo 6/03/2017: Výbor bere na vědomí diskusní příspěvky bez nároku na přijetí usnesení.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0

V Hradci nad Moravicí dne 4/5/2017

Zapsal

Ověřovatel zápisu

Petr Chroust
podpis:

Martin Krupa
podpis:
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