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

ZÁPIS z jednání výboru č. 1/2017
Datum a místo:
Účastníci jednání:
Jednání řídil:

17/1/2017
dle seznamu členů Výboru
Ing. Jiří Krist, předseda

Program jednání
1. Úvod.
2. Činnost, informace z regionu MAS Opavsko.
3. Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko, realizace SCLLD.
Projednání dokumentace pro vyhlášení výzev MAS Opavsko (text výzvy, interní postupy, kritéria pro
hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry výzev, alokace).
4. MA21, Malý LEADER pro Opavsko 2017
5. Návrhy a diskuse, pozvánky, plánované aktivity.

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 místopředseda Petr Zahnaš.
Usnesení číslo 1/01/2017: Výbor schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 2/ Činnost, informace z regionu MAS Opavsko
Jiří Krist předal základní informace o dění v rámci partnerství MAS Opavsko. Úspěšně pokračuje zkušební provoz
projektu Sociální taxi, do kterého se zapojilo několik obcí z Mikroregionu Hvozdnice. Kancelář MAS připravuje
setkání uživatelů a příznivců regionální značky Opavské Slezsko. Oslovujeme zemědělce, aby vložili své nabízené
výpěstky do burzy zemědělských komodit. Pro zemědělce, zpracovatele, potravináře, zemědělské i nezemědělské
podnikatele je připraveno několik dotačních podpor v rámci výzev PRV – SCLLD MAS Opavsko (vyhlášení cca duben
2017). Podpořit je možno rovněž informační a vzdělávací akce, aktivity pro podporu krátkých dodavatelských
řetězců a vertikální a horizontální spolupráce zemědělců.
Na MŽP jsou vyjednávány alokace pro MAS pro projekty výsadeb zeleně (zvláště ovocných stromů) ve volné
krajině. Hledáme pozemky a vhodné potenciální žadatele z řad obcí, svazků obcí, neziskovek. Ke tvorbě koncepcí
návratu zeleně do krajiny je možno využít i územní studie krajiny na úrovni ORP (především ORP Vítkov).
Financování je možno realizovat opět prostřednictvím SCLLD MAS Opavsko, programový rámec IROP.
Zpráva z činnosti Destinačního managementu TO Opavské Slezsko. Opava zatím přispívá výrazně více než
zapojené MAS Opavsko a Hlučínsko. Spolupráce je vynikající. Jsou připravovány propagační akce na rok 2017,
především otvírání turistické sezony.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Projekt pokračuje dle harmonogramu, probíhají vzdělávací akce a aktivity
navozující spolupráci školských subjektů, aktualizace investičních záměrů školských zařízení v rámci IROP. Ve
výzvách IROP jsou alokace na školská témata alokována do výzev 2017, předpokládá se rychlé vyčerpání alokace.
V dalších letech bude pro venkovské školy k dispozici SCLLD.
Usnesení číslo 2/01/2017: Výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS v regionu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
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Předseda MAS Opavsko předložil Výboru záměr na vypracování Střednědobého plánu sociálních služeb na území
MAS Opavsko, který je financovatelný s podporou z OPZ. Připravováno je Memorandum o spolupráci s ORP
Opava a ORP Vítkov. Hradec nad Moravicí nabídl své zkušenosti se zavedením sociálních / poradenských služeb
v obcích, zájem občanů narůstá.
Usnesení číslo 3/01/2017: Výbor schvaluje vytvoření projektového záměru na vypracování Střednědobého
plánu sociálních služeb na území MAS Opavsko a pověřuje kancelář k dopracování a podání žádosti o podporu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 3/ Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko, realizace SCLLD.
Rekapitulace:
SCLLD MAS Opavsko 2014 – 2020 schválena 25.10. 2016. V kanceláři MAS i v území pokračují konzultace projektových záměrů
podle zpřesňujících se výzev a pravidel operačních programů. Zaměstnanci kanceláře absolvují povinná školení a konzultace
s řídícími orgány, Interní postupy schválené členskou schůzí na posledním zasedání (11/2016) jsou ŘO připomínkovány.
Kancelář MAS Opavsko připomínky vypracovává a aktuální znění předkládá výboru ke schválení na každém zasedání a to až
do finálního schválení Interních postupů. Interní postupy jsou dokumentem ve smyslu směrnice MAS, která upravuje způsob
jednání orgánů a kanceláře MAS při výběru projektů k podpoře. Výbor projednal předložené návrhy znění doplněných
Interních postupů a navrhované znění výzev MAS Opavsko v programovém rámci OP Zaměstnanost, IROP a PRV. Veškeré
návrhy znění výzev budou zaslány ke schválení jednotlivým řídícím orgánům. Výzvy MAS Opavsko v programovém rámci OPZ
předpokládáme vyhlásit 27.2. 2017 s ukončením příjmu žádostí 31.3. 2017.

Usnesení číslo 4/01/2017: Výbor schvaluje aktuální znění Interních postupů MAS a návrh znění výzev, včetně
alokací a kritérií pro výběr projektů v programovém rámci OPZ, IROP, PRV a pověřuje kancelář k dokončení
procesu přípravy výzev a postoupení návrhu výzev ke schválení řídícími orgány.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
K 31.12. 2016 byla ukončena první etapa a současně první z projektů IROP na podporu administrativních a řídících kapacit
MAS (IROP 4.2), jehož prostřednictvím jsou hrazeny způsobilé výdaje kanceláře na realizaci SCLLD MAS Opavsko 2014 – 2020.
Do 20.1.2017 bude projekt vyúčtován na CRR.

Usnesení číslo 5/01/2017: Výbor bere na vědomí realizaci projektu v IROP SC 4.2.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 4) MA21, Malý LEADER pro Opavsko 2017
Rovněž v letošním roce byl vyhlášen program Malý LEADER pro Opavsko. Znění výzvy bylo doplněno o návrh
vhodných kampaní, tak, aby program ML odpovídal ideovému zaměření MA21 a kampaním NSZM, jíž je MAS
Opavsko členem. MAS Opavsko bylo v rámci hodnocení NSZM ohodnoceno postupem do kategorie C.
Usnesení číslo 6/01/2017: Výbor ve funkci „Komise pro MA21 a strategický rozvoj“ schvaluje alokaci a
vyhlášení programu Malý LEADER pro Opavsko na rok 2017.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 5) Návrhy a diskuse, pozvánky, plánované aktivity.
Proběhla diskuse k aktuálním tématům a byly předneseny pozvánky na nadcházející akce. Podrobnosti budou
uvedeny na www.masopavsko.cz
Usnesení číslo 7/01/2017: Výbor bere na vědomí diskusní příspěvky bez nároku na přijetí usnesení.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0

V Hradci nad Moravicí dne 17/1/2017

Zapsal

Ověřovatel zápisu

Petr Chroust
podpis:

Petr Zahnaš
podpis:
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