Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje
krajekkrajeOlomouckého kraje
Termín

28. leden - čtvrtek

Čas

9:00 – 13:30 hod

Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka

Místo

Program jednání

1. Úvod, přivítání - Jiří Krist
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. LeaderFest - Výbor NS schválil konání LF v Karlově Studánce
4. Informace z Výboru Národní sítě


Stanovy



Příprava na Valnou hromadu viz poznámky z Výboru



Rozpočet Národní sítě



Příprava projektu NS v projektu OPTP

5. Způsob financování KS
6. Informace o postupu Krajského projektu
7. Diskuse:





Projekty Geopark, Cykloboxy, Křídlatka, Stromy
Podávání SCLLD a žádost o dotaci SC 4.2 (jak jsou na tom jednotlivé MAS
a co nás trápí)
Možnosti ovlivnění nastavení procesu změn SCLLD resp. indikátorů a
finančního plánu a sankčního systému za neplnění
Místní akční plány rozvoje vzdělávání (krátká informace o průběhu a
problémech jednotlivých MAS)
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1. Úvod, přivítání - Jiří Krist
Předseda Jiří Krist na úvod všechny přítomné přivítal. Uvádí, že je zde zastoupeno 8 MAS, 3
členové se omluvili (MAS Jablunkovsko z.s, MAS Bohumínsko z.s a MAS Regionu Poodří z.s)
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Macrineanu, MAS Hrubý Jeseník z.s.. Ověřovatelem zápisu
byla zvolena Martina Jalamasová, MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.

Usnesení 1: KS MAS Moravskoslezského kraje schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Hlasování 8/0/0

3. LeaderFest Jeseníky 2015
Jiří Krist oznámil, že Výbor NS MAS schválil konání LeaderFestu 2016 v Karlově Studánce.
Na organizaci se budou podílet MAS Hrubý Jeseník, Rýmařovsko a Rozvoj Krnovska.
Zastřešovat to bude Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje pod vedením
předsedy Jiřího Krista. Očekává se součinnost i s MAS v Olomouckém kraji, především
sousedními. Termín konání je stanoven na 8.6 (příjezd účastníků), 9. - 10. 6. 2016 (hlavní
program)
Důležité je si stanovit rozpočet: Jaké budou očekávané příjmy, jaké výdaje. V rozpočtu NS
MAS jsou uváděny dvě výdajové položky na LeadarFest ve výši 400 tis. a 50 tis. Kč. Petr
Pecha uvádí, že je potřeba si to ujasnit.
Oslovit sponzory, zejména Českou spořitelnu, která by měla být generálním sponzorem celé
akce. Finančně se na akci bude podílet i Celostátní síť pro venkov, oslovit Moravskoslezský a
Olomoucký kraj. Oslovení i dalších firem a subjektů v území – možnost jejich prezentace na
akci.
Petr Pecha uvádí, že by se mělo jednat o regionální přehlídku všeho, co se v tomto regionu
dosáhlo. Prezentace cestovního ruchu, pochlubit se krajem. Zejména propagace Jeseníků –
místních produktů, řemesel, aktivit, přírodních a kulturních atraktivit. Jiří Krist dodává, že by
se měl prezentovat i Geopark Jeseníky.
Z každého regionu by zde měli být zástupci, region Jeseníků by měl být nejvíce zastoupený.
MAS by měly oslovit místní umělce, divadelní spolky, pěvecké sbory, kapely, producenty,
řemeslníky, školy, regionální pivovary atd. Poté se sestaví program, tak aby byl co nejpestřejší.
(každý max. půl hodiny na vystoupení). Martina Jalamasová uvádí, že existuje nadace Život
umělce, kde by bylo možné získat menší podporu, právě na vystoupení divadelních spolků.
Jiří Krist dále uvádí, že by se mělo oslovit i město Jeseník, lázně Jeseník, CHKO Jeseníky,
Lesy ČR, Euroregion Praděd a další.
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Organizačně bude sestaven přípravný výbor. Jeho prvním úkolem bude společně s obcí Karlova
Studánka a lázněmi, sestavit mapu stánků. Podle toho se vše začne odvíjet.
Dále se formou brainstormingu řeší další organizační záležitosti. (moderování, podia,
zahraniční partneři, prezentace vysokých škol atd.
4. Informace z Výboru Národní sítě


Stanovy

PS Stanovy pracuje na změnách ve Stanovách. Změna způsobu vedení NS MAS ČR podle
NOZ. Předseda Výboru NS MAS Václav Pošmurný podal návrh, aby předseda NS MAS se stal
individuálním statutárním orgánem organizace. Došlo by k rozšíření jeho pravomocí, Výbor
NS MAS by se stal jakýmsi poradním orgánem, měl by jiné kompetence než dosud. Zdá se mu,
že je jeho činnost omezená až těžkopádná, protože se musí čekat, až se sejde Výbor jednou za
měsíc, který vše projedná. Při různých jednáních a celkové činnosti je to často nepraktické. Po
změně by mohla být činnost předsedy NS MAS daleko efektivnější.
Z diskuze zaznívá, že NS MAS je sítí všech MAS a všichni jsou si rovnocennými partnery,
neměla by vznikat pyramidová síť. Pokud by měla být nějaká změna ve vedení a pravomocech,
měly by být pomalá a postupná a ne okamžitá.
Dagmar Quisková uvádí, že by se mělo více uplatňovat per-rollam hlasování, především
provozních záležitostí. Nikdo z přítomných zástupců MAS nesouhlasí s takovými změnami ve
vedení NS MAS ČR, které navrhuje předseda NS MAS.



Příprava na Valnou hromadu

Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje se uskuteční 25. 2.
2016 na zámku ve Velkých Hošticích (MAS Hlučínsko).
Každá MAS zaplatí příspěvek 250,- Kč za osobu. Za MAS se může zúčastnit 1 až 2 osoby
(nejčastěji statutár a manažer).
Mezi pozvané hosty by měl patřit hejtman MS kraje, jeho náměstkové, zástupci ITI, paní
ředitelka ÚRR Dostálová, ředitel krajského SZIFu pan Jaroš, předseda SPOV, ředitelé CRR a
ARR.
Usnesení 3: VH KS MAS Moravskoslezského kraje souhlasí s termínem a místem konání Valné hromady KS
MAS Moravskoslezského kraje
Hlasování: 8/0/0



Rozpočet národní sítě
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Jiří Krist uvádí, že členský příspěvek zůstává ve výši 10 000,- Kč, nebude to uznatelný výdaj
pro režii v IROP 4.2. V debatě vyplývá, že 80 % členského přípěvku by mělo zůstat na provoz
NS MAS ČR a zbývajících 20 % by mělo připadnout krajským sdružením, ty jsou důležitější
pro realizaci v území.
Jiří Krist dále uvádí, že mzdy zaměstnanců NS MAS by měly být hrazeny z projektů
(Resilience, dále je podána žádost na OP TP – viz další bod programu).
V rozpočtu je dále odměna pro Václava Pošmurného ve výši 120 tis. Kč. Jiří Krist uvádí, že V.
Pošmurný se k tomuto požadavku staví neutrálně, při volbě předsedy uváděl, že tuto činnost
bude vykonávat bezplatně. Z diskuze zaznívá, že neumíme zhodnotit jaké úkoly Václav
Pošmurný plní, mělo by docházet spíše ke čtvrtletnímu hodnocení.
Dále je diskuze k položce monitoring médií, který bude 12 x ročně provádět společnost Newton
Media. Mělo by se jednat o monitorování rozhlasu, televize, tisku a internetu, kde se píše nebo
mluví o MAS jak v pozitivní, tak i v negativním smyslu. Pan Sládek uvádí, že částka se odvíjí
podle toho, kolik klíčových slov se má v médiích hledat.


Příprava projektu NS v projektu OPTP

Jiří Krist uvádí, že byla podána žádost k Operačnímu programu Technická pomoc na zajištění
financování kanceláře NS MAS. Měly by se zpracovávat analýzy, je možné, že pro zjištění dat,
budou MAS posílat svá data, ale nemělo by se jednat o dotazníkové a terénní průzkumy, které
by samotné MAS zatěžovaly.
5. Způsob financování KS
V roce 2015 byly členské příspěvky ve výši 3 000,- Kč, pro rok 2016 budou ve výši 1 000,- Kč.
Návrh je, aby 20 % z členského příspěvku pro NS MAS (2 000,- Kč) připadl právě krajským
sdružením. Jiří Krist uvádí, že v MSK funguje Krajské sdružení NS MAS velmi dobře,
v některých krajích vedou diskuze o nastavení právního postavení, požadavek je na zřízení
pobočných spolků. V krajích, kde si nenastaví subjektivitu krajských sdružení, nemohou počítat
s 20 % z členských příspěvků.

6. Informace o postupu Krajského projektu

7. Diskuze


Projekty Geopark, Cykloboxy, Křídlatka, Stromy

Geopark Jeseníky: probíhá dotační řízení

Okomentoval(a): [M1]: Nevím zda-li jsem něco nepřeslechl, ale
mám dojem, že se k tomuto bodu nic neřešilo.
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Cykloboxy: není přítomen pan Macura pro více informací.
Křídlatka: pro hubení křídlatky by se musely najít zdroje na zmapování výskytu
Stromy: Jihomoravský kraj připravuje dotaci k výsadbám ovocných stromů, měly by se
realizovat semináře, MAS by měly aktivně vyhledávat vhodné pozemky pro výsadbu sadů
ovocných stromů (jak obecní tak i soukromé)


Podávání SCLLD a žádost o dotaci SC 4.2 (jak jsou na tom jednotlivé MAS a co nás
trápí)

Některé MAS již podaly své strategie, ostatní se k tomuto kroku chystají v nadcházejících
týdnech.
Jiří Krist uvádí informací, že vy výdajích je nutné oddělit aktivity MAP a animace na OP VVV.
K animaci VVV se plánuje série vzdělávacích seminářů, v Olomouci proběhne 22. 3. 2015 pro
60 lidí. (za každou MAS 2 lidé)


Možnosti ovlivnění nastavení procesu změn SCLLD resp. indikátorů a finančního plánu a
sankčního systému za neplnění

Krystyna Nováková se ptá na nastavení indikátorů ve Strategiích, domnívá se, že nelze přesně
stanovit indikátory. Musely by být známy dopředu všechny projekty. Obává se sankcí.
V diskuzi zaznívá, že by MAS neměly být sankcionovány, neboť nereálné stanovit na 100 %
hodnotu indikátoru a tu přesně splnit.


Místní akční plány rozvoje vzdělávání (krátká informace o průběhu a problémech
jednotlivých MAS)

Jiří Krist se ptá, které MAS již započaly s realizací MAP? Např. MAS Hlučínsko již započalo
se realizací, jiné MAS mají začátek naplánován na duben až červenec. Některé MAS např.
Rýmařovsko či Lašsko nerealizují MAPy, ale buď budou v realizačních týmech, nebo jsou
partneři ORP.

Dne 28. 1. 2016
Zapsal: Zdeněk Macrineanu
Podpis:

Ověřila: Martina Jalamasová
Podpis:

