Zápis ze schůzky výkonné rady konané dne 5.11.2013 v kanceláři sdružení
Přítomni: Laubová, Jáchymstálová, Pánková, Čermáková, Beníšková Gál, Šestáková,
Havlasová, Dostál, Frýdl, Hlůže, Kazda
Zahájeno: 16:15 hodin
Program:
- nové programovací období:
- ČR nemá zatím podepsánu partnerskou smlouvu-tedy zatím nelze v rámci nového
rozpočtového období čerpat a rok 2014 bude brán jako „provizorium“
- Nicméně s Mas se počítá-s jistotou vyčleněny prostředky od roku 2015 na PRV; dále
se počítá s možností čerpat přes MAS z fondů ESF prostřednictvím MPSV; další
resorty v řešení
- Pokud jde o MAS-musejí získat nově souhlasy obcí se začleněním své obce do územní
působnosti Vyhlídek
- nové info o dokumentech pro příští období:
- první krok:certifikace MAS-požadavky zatím nejsou definitivní, stále Mze připravuje
- jisté je, že bude nutné se transformovat do nových právních forem dle NOZ platného
od 1.1.2014
- musí proběhnout i volba nových orgánů, kde musejí mít zastoupení i nově přistoupivší
obce
- druhý krok: tvorba Integrované strategie rozvoje území, která se vypracovává na
základě analýz, statistik, zjištění potřeb území, komunitního plánování, kulatých stolů
a dotazníkových šetření
- celková ISRÚ bude pak uceleně zpracována i expertní dodavatelskou firmou, aby byl
podíl interního i externího zpracování (tedy subjektivního i objektivního pohledu na
věc) vyvážený
- návrh konečné verze bude rozeslán k připomínkování a poté k následnému vzetí na
vědomí jednotlivými zastupitelstvy všech obcí v územní působnosti Vyhlídek
- poté bude dána ISRÚ k posouzení na příslušný kompetentní orgán-zřejmě to bude
MMR
- po jejím vyjádření, případně doplnění na základě výzvy a po následném schválení
bude přistoupeno k třetímu kroku
- třetí krok: tvorba tzv.programových rámců (pro PRV, IROP, MPO, MMR, MŽP,
MPSV, MŠMT, Rybářství)
- informace o přípravě strategie-řízené rozhovory
- probíhají individuální setkání se starosty obcí
- zapisují se konkrétní náměty projektů, konkrétní požadavky na řešení stávajících
nedostatků
- komunitní plánování-termíny setkání starostů a konání kulatých stolů
pracovních skupin:
- dne 9.12. 2013 od 15 do 18 hodin proběhne kulatý stůl se zástupci podnikatelského
sektoru v území: podnikatelé a zemědělci za účasti hosta pana Václava Pošmurného,
vyjednavače MAS na všech resortech
- dne 10.12.2013 dopoledne proběhne akce „Snídaně se starosty“, kde budou obce
v územní působnosti podrobně seznámeni s plány na příští období
- hostem bude Ing.Radim Sršeň-starosta obce Dolní Studénky, 1.místopředseda Svazu
místních samospráv, Viceprezident ELARD, manažer místní akční skupiny
Šumperský venkov

-

-

-

-

dne 10.12.2013 odpoledne proběhne kulatý stůl se zástupci poskytovatelů sociálních
služeb v území za účasti pracovníka společnosti pro sociální začleňování k mapování a
plánování potřeb v sociální oblasti , které by se řešily v příštím období
informace Brusel:
setkání se ředitelkou společnosti Bohemianu planners k získání informací o
komunitárních fondech
existují možnosti přímého čerpání z evropských fondů, se kterými jsme doposud
nepracovali
je třeba vyškolování nových pracovníků-za Vyhlídky účast v kurzu výkonná rada
schválila pro G.Čermákovou
podařilo se začlenit i nového kursistu do rekvalifikačního kurzu na administrátora
projektů, který bude plně hrazen úřadem práce
současně byl tento absolvent zařazen do programu „Podpora praxe mladých do 30 let“
a pokud bude přijat, bude MAS na něj dostávat hrazenou super hrubou mzdu-takto
pořízená pracovní síla je schválená výkonnou radou
- Preferovaná témata budoucích projektů z pohledu EU:
- Zaškolování nezaměstnaných
- Sociální inovace-nápady na společné projekty MAS
- Nové myšlení v zapojování vyčleněných skupin obyvatelstva
- Propojování sociálních inovací s tvorbou pracovních míst znevýhodněných skupin
obyvatel
- Sociální podniky – novinkou bude to, že nebude nutné zakládat nové společnosti a
firmy nýbrž se sociální podnik může stát vyčleněnou jednotkou stávající fungující
firmy či společnosti
- Dále budou podporovány projekty hightech skills, V+
informace o meziobecní spolupráci:
Zaměstnankyně Vyhlídek usilují o vstup do projektu meziobecní spolupráce, který řeší
SMO
V rámci projektu lze získat mnoho zásadních a užitečných informací o území pro
jejich následné využití pro ISRÚ
Současně by byla vyřešena mzdová otázka na kritický rok 2014, který není mzdově
zatím nijak zajištěn
V plánu jsou dva celé pracovní úvazky a jeden dělený na dva poloviční-vše
financováno z projektu meziobecní spolupráce
Výkonná rada sdružení schválila využití kanceláří sdružení pro realizaci projektu
Meziobecní spolupráce a obsazení pracovních pozic.
Hospodaření:
K dnešnímu dni se nám daří hospodařit s asi 190 tis.přebytkem, který bude popřípadě
převeden na krytí režijních nákladů sdružení v příštím roce
Na příspěvcích vybráno cca 110 tis.
Výhledově by režie roku 2014 byly hrazeny členskými příspěvky, podporou Mze
v ohlášené výši cca 500 tis.Kč na MAS
Pro vypracování nové ISRÚ a udržení činnosti sdružení bude nutné na příští rok zavést
příspěvky obcí v územní působnosti na tvorbu ISRÚ ve výši 12,-Kč/obyv/rok-s
minimem 5 tis a max.15 tisíc ročního příspěvku
Prozatím oslovené obce s tímto návrhem souhlasily-řeší se v rámci řízených rozhovorů
individuálně s každou obcí
činnost MAS-projekty spolupráce:
dělá se revize podmínek udržitelnosti projektu Z Kokořínska do Podralska, kontrola
přislíbených aktivit v projektu
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projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním běží; nyní se musí znovu dělat
územní souhlasy na umístění info tabulí-platí 1 rok a protože realizace projektu delší,
nutno vyhotovit nové souhlasy
projekt Učíme se filmem běží, připravena nabídka filmů k promítání
po novém roce bude započato s promítáním a školeními
výzvy-nerealizované a neukončené projekty:
z předposlední výzvy zbývají 4 projekty /výslovně nutno řešit obec Hořín/-do konce
roku budou končit dva
z poslední výzvy je zcela ukončeno 6 projektů a do konce roku budou ukončeny další
tři projekty; bude tedy zbývat z 22 projektů 13 projektů k realizaci v příštím roce
podání žádostí do fondů Středočeského kraje
M. Pánková informuje o vyhlášení výzvy; návrh je podat do Fondu hejtmana,
podpora: Podpora činnosti a do Fondu podpory malého a středního podnikání a
požádat o příspěvek na nové vybavení kanceláře, na které ze zdrojů sdružení už
několik let nezbývá. Dále pak do Fondu podpory cestovního ruchu,opatření
Agroturistika na studii hipostezky na území MAS Vyhlídky, o.s.
VR schvaluje podání uvedených žádostí do příslušných fondů a opatření s tím, že bere
na vědomí závazek spolufinancování ve výši 5 % z celkových výdajů každého
z projektů. PRO-všichni přítomní.

Dne:6.11.2013
Zapsala:M.Pánková, G.Čermáková

