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

ZÁPIS z jednání výboru č. 2/2017
Datum a místo:
Účastníci jednání:
Jednání řídil:

28/3/2017
dle seznamu členů Výboru
Ing. Jiří Krist, předseda

Program jednání
1. Úvod.
2. Činnost MAS Opavsko a Národní sítě MAS ČR, 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. 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 byl zvolen Robert Kučera.
Usnesení číslo 1/02/2017: 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.
- MAS Opavsko byla v zastoupení Jiřím Kristem zvolena jako předseda Národní sítě MAS ČR. Sídlo MAS
Opavsko se tak stává současně sídlem NS MAS ČR. Kancelář NS zůstává v Hanušovicích.
- Jiří Krist referoval o jednání s MMR na úrovni RSK.
- Byla vyhlášena Výzva 058 Vzdělávání ve veřejné správě, je možno zahájit jednání obcí o zapojení do
projektu, možný žadatel ORP Opava, ORP Vítkov, DSO Opavsko nikoli, protože svazek ukončuje svou
činnost. Zahájena jednání se SPOV, zda by dokázali zajistit školení na Opavsku nebo v rámci celého MSK.
- Žádost o podporu projektu SIS (Síť inteligentních samospráv) podaná MAS Opavsko společně s partnery
v Čechách a na Slovensku prostřednictvím programu INTERREG SK-CZ byl přijat, žádost prošla
administrativní kontrolou.
- Moravskoslezský kraj podpořil propagační činnost MAS Opavsko na poli udržitelné mobility. Byla
přislíbena finanční podpora pro akci 23.9.2017 Den udržitelné mobility na Hrabyni. Dále budou s podporou
MSK ve dvou obcích MAS Opavsko zřízeny nabíjecí a servisní stanice podporující elektromobilitu v regionu.
Zřízení stanice zajistí ve spolupráci s obcemi MAS Opavsko.
- Prostřednictvím členství MAS Opavsko v SINEC (Klastr sociálního podnikání Moravskoslezského kraje) byla
získána finanční podpora MSK ve výši 300 000 Kč pro pokračování programu prevence problémů
sociálního vyloučení v Budišově nad Budišovkou. Příjemcem dotace bude MAS Opavsko, která zaměstná
regionálního koordinátora pro sociální práci a aktivizaci cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Ve
spolupráci s Městem a neziskovými organizacemi působícími v Budišově bude rozhodnuto o způsobu
realizace programu. Kancelář zatím nemá k dispozici smlouvu s MSK a nejsou tak zatím známy konkrétní
podmínky podpory.
- Byla úspěšně oživena myšlenka na založení geoparku s menší územní rozlohou v rámci tzv. Krajiny břidlice.
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Pokračuje zkušební provoz sociálního taxi. Myšlenka se zdá dobrá, zájem lidí o službu postupně narůstá.
Lidé službu hodnotí jako velice užitečnou. Provozovatel zváží institucionalizaci myšlenky, zřízení sociálního
podniku a případně i podání žádosti o podporu sociálního podnikání.
- 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. V tomto týdnu se
schází Řídící výbory MAP Opavsko a MAP Vítkovsko ke schválení programových dokumentů. MAS Opavsko
se bude hlásit do výzvy pro MAP2, naplnění fce koordinátora školních projektů, spolupráce škol, např.
v polytechnické výchově.
Usnesení číslo 2/02/2017: Výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
V průběhu února byly mailem rozeslány informace o možnosti zřízení dlouhodobého provozního úvěru pro
financování režií kanceláře MAS při realizaci SCLLD na roky 2017 – 2019. Abychom předešli problémům při
krátkodobých výpadcích a prodlevách v proplácení peněz z platebních agentur ministerstev (MMR, MŠMT, MPSV,
MZe) a nemuseli vždy otvírat další, jednotlivé krátkodobé úvěry, kancelář navrhuje otevření dlouhodobého
provozního úvěru na realizaci SCLLD. Parametry úvěru nabízeného Českou spořitelnou:









Výše finanční rezervy úvěru: 1,8 mil. Kč.
Úvěr je plánován na roky 2017 – 2019 (3 roky).
Úvěr je nastaven jako finanční rezerva, je možno jej operativně čerpat a operativně splácet dle potřeby.
Úročení: z čerpaných prostředků je účtován úrok ve výši úrokové sazby od XM PRIBOR + odchylka cca
1,6%
z nečerpaných peněz je hrazena závazková provize cca 0,25% p.a.
poplatek za vyřízení úvěru 0,- Kč
poplatek měsíční za vedení účtu 150 Kč/měs.
Zajištění běžným účtem, biankosměnkou

Usnesení číslo 3/02/2017: Výbor schvaluje přijetí úvěru pro financování režií při realizaci SCLLD MAS Opavsko
a pověřuje kancelář k jednání s poskytovatelem úvěru.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 3/ Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko, realizace SCLLD.
Obecně je interakce mezi MAS a řídícími orgány zdlouhavá, proces schvalování a připomínkování Strategií i návrhů
výzev je zbytečně složitý a překontrolovaný. Přítomní se shodli, že je důležité, co nejrychleji výzvy vyhlásit a čerpat.
Přestože nesouhlasíme se způsobem, jakým řídící orgány přistupují k aplikaci metody LEADER (CLLD), není
konstruktivní bojovat s řídícími orgány o principy a zachování metod LEADERu (to je úloha pro NS MAS ČR, ne pro
jednotlivé MAS), je třeba upřednostnit rychlé zahájení čerpání evropských prostředků metodou CLLD v regionu.
Byla diskutovány kurzová rizika CZ/EUR pro alokaci CLLD. Na kurzové pohyby nejsou řešení.
Ke dni 27.2.2017 byly vyhlášeny první výzvy MAS Opavsko v programovém rámci OPZ. Výzvy budou otevřeny do
31.3.2017. Vyhlášeny byly Výzvy pro podporu Sociálních služeb, Zaměstnanost, Prorodinná opatření. Podpora
sociálních podniků bude vyhlášena počátkem dubna. Hodnotitelské komisi byly zaslány metodické podklady pro
hodnocení projektů, po provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti bude iniciováno jednání členů
Hodnotitelské komise, která výsledky hodnocení předloží ke schválení Výboru.
Výbor byl dále seznámen s aktuálním stavem příprav vyhlášení dalších výzev MAS, především IROP a PRV. Výbor
projednal změny v návrzích dokumentace pro vyhlášení Výzev, které vyplynuly z konzultací a připomínek řídících
orgánů.
Usnesení číslo 4/02/2017: Výbor schvaluje aktuální znění dokumentace pro vyhlášení výzev MAS Opavsko
(text výzev, interní postupy MAS, kritéria pro výběr projektů v programovém rámci OPZ, IROP, PRV, včetně
časových parametrů a alokací a pověřuje kancelář k dokončení procesu přípravy výzev.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0
Ad 4) Návrhy a diskuse, pozvánky, plánované aktivity.
- MAS Opavsko podpořilo dotisk regionální, velice zdařilé, publikace Opavština pro samouky. Členům MAS
Opavsko je k dispozici v kanceláři MAS.
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Pozvánka na otevření turistické sezony Opavské Slezsko 6.5.2017 na hlučínské štěrkovně. www.opavskeslezsko.cz
- Návštěva ministra zemědělství pana Mariána Jurečky v Mikolajicích. Partneři MAS Opavsko jsou srdečně
zváni na setkání, které proběhne ve čtvrtek 30.3.2017 od 17:30 do 18:30 hodin v Country sále obce
Mikolajice.
- Dne 27.5.2017 od 14:00 hod ve Slavkově proběhne den Mikroregionu Hvozdnice, společenský a kulturní
program bude probíhat na hřišti. Dle stavu prací bude snad možno představit záměr zřízení nabíjecí stanice
ve Slavkově.
- 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.
Proběhla diskuse k aktuálním tématům a byly předneseny pozvánky na nadcházející akce. Podrobnosti budou
uvedeny na www.masopavsko.cz
Usnesení číslo 5/02/2017: Výbor bere na vědomí diskusní příspěvky bez nároku na přijetí usnesení.
Hlasování: pro 10 / proti 0 /zdržel se 0

V Hradci nad Moravicí dne 28/3/2017

Zapsal

Ověřovatel zápisu

Petr Chroust
podpis:

Robert Kučera
podpis:
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