Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO
Místo konání:

Zasedací místnost MAS, Žamberk

Dne:

11. 11. 2010, od 10:00 hodin

Účastníci:

Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Josef Paďour
Ing. Dana Hubálková
Jan Vych
Vladimír Šeda

Hosté:

Ing. Ivana Vanická

Zapisovatelka:

Ing. Ivana Vanická

Ověřovatel:

Ing. Dana Hubálková

Program:
1.

BLOK – LEADER

2.

BLOK – příprava valné hromady

3.

BLOK – další

Předseda MAS ORLICKO přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 10.00 hodin.
Ověřovatelem zápisu byla jmenována Ing. Dana Hubálková a zapisovatelkou Ing.Ivana Vanická.

1) BLOK - LEADER
1.1. Aktualizace metodiky pro hodnocení projektů (dle výstupů ze 4.11.2010)
Manažerka MAS Ing. Vanická informovala o potřebě aktualizace metodiky pro hodnocení projektů
na základě společného jednání výběrové komise s radou MAS, které se konalo dne 4.11.2010. Dále
pohovořila o jednotlivých navržených změnách preferenčních kritérií jednotlivých Fiche.
USNESENÍ
Rada MAS bere na vědomí návrh změny preferenčních kritérií dle pracovního jednání ze dne
4.11.2010 a ukládá manažerce zapracovat je do příslušných dokumentů a předložit radě ke
schválení.

1.2. Stanovení minimální bodové hranice pro podporu projektů
K tomuto bodu Ing. Vanická předložila statistiku bodování projektů z 1., 2. a 3. výzvy
s procentuálním vyčíslením.
USNESENÍ
Rada MAS stanovuje následující kritické hranice pro podporu projektů:
1) Projektová žádost získá minimálně 50 % bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení
u Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3 a Fiche 4.
Projektová žádost získá minimálně 40% bodů z nejvyššího možného bodového
hodnocení u Fiche 5, Fiche 6 a Fiche 7.
a současně
2) Projektová žádost získá minimálně 50 % bodů z kritéria čísla 8a. a minimálně 50 % bodů
z kritéria čísla 8b. od obou hodnotitelů. Jestliže se hodnotitelé v hodnocení rozcházejí,
přechází projekt do třetího hodnocení a bere se výsledek dvou shodných hodnotitelů.
a ukládá manažerce zapracovat tyto změny do aktualizace příslušných dokumentů a předložit
radě ke schválení.
Hlasování: pro 5 - proti 0 – zdrželi se 0

1.3. Změna metodického postupu v hodnocení projektů
Ing.Vanická pohovořila o navržených změnách k zapracování do Metodického pokynu k hodnocení
projetků.
USNESENÍ
Rada MAS bere na vědomí navržené změny metodického postupu k hodnocení projektů a
ukládá manažerce jejich zapracování do příslušných dokumentů a následné předložení radě
ke schválení.

1.4. Plán výzev v roce 2011
Manažerka informovala o plánu výzev v roce 2011 dle Strategického plánu Leader následovně:
4. výzva – jaro 2011:
Fiche č., název

2

3
5

Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity (90%),
obce
Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity (90%) ,
obce, NNO
Podpora uplatnění žen
Moderní zemědělské podnikání

Alokace

15%
1 800 000 Kč
18%
2 160 000 Kč
20%
2 400 000 Kč

Doporučená výše
dotace
dle míry součinnosti
max. 150 000
není stanovena
max. 500 000

5. výzva – léto 2011:
Fiche č., název
1
6

Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí (90%)
Efektivní využití lesních přírodních zdrojů,
maloobchod a služby

Alokace
22%
2 640 000 Kč
10%
1 200 000 Kč

Doporučená výše
dotace
dle míry součinnosti
max. 250 000

USNESENÍ
Rada MAS schvaluje plán výzev a maximální doporučenou výši dotace dle přílohy usnesení.
Hlasování: pro 5 - proti 0 – zdrželi se 0

1.5. Informace o změně pravidel LEADER
Manažerka podala informaci o připravované změně pravidel včetně přílohy č. 9 ze strany SZIF. Po
seznámení se schválenými změnami bude navržena aktualizace fichí a metodiky k hodnocení
projektů v souladu se schválenými změnami ze dne 4.11.2010 i v souladu se změnami ze strany
SZIF.
USNESENÍ
Rada MAS bere na vědomí informace o změně pravidel LEADER.

1.6. Informace o schválených projektech z 2.výzvy
Ing. Vanická promluvila o schválených žádostech o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí
Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši
podpory 74.369.375,- Kč.
V rámci 2.výzvy MAS ORLICKO byly schváleny všechny žádosti, které byly zaregistrovány na
RO SZIF v Hradci Králové dne 21.6.2010. Schválená výše podpory pro tyto projekty činí celkem
5.925.721,- Kč.
USNESENÍ
Rada MAS bere na vědomí zprávu o schválených projektech z 2. výzvy.

2) BLOK - příprava valné hromady MAS ORLICKO
2.1. Příprava valné hromady - program
Členové Rady projednali připravovaný program valné hromady, která se bude konat 26.11.2010 na
Kašparově chatě na Adamu od 12.00 hodin.
USNESENÍ
Rada MAS schvaluje program valné hromady MAS ORLICKO konané dne 26.11.2010.
Hlasování: pro 5 - proti 0 – zdrželi se 0

2.2. Směrnice pro činnost revizní komise
Rada prodiskutovala navrhovanou Směrnici pro činnost revizní komise.
USNESENÍ
Rada MAS předkládá valné hromadě návrh Směrnice pro činnost revizní komise ke
schválení.
Hlasování: pro 5 - proti 0 – zdrželi se 0

2.3. Vstup do Krajského sdružení MAS
Manažerka seznámila přítomné se Statutem Krajského sdružení MAS Pardubického kraje (KS MAS
Pak) v rámci Národní sítě MAS a se Stanovami Národní sítě MAS. Členové rady pohovořili o
možném vstupu MAS ORLICKO do KS MAS Pak.
USNESENÍ
Rada MAS předkládá valné hromadě návrh na vstup do Krajského sdružení MAS
Pardubického kraje.

2.4. Nominace na členy MAS
Byla nastolena otázka o změně / rozšíření členské základny MAS, o oslovení a vstupu nových
členů. Způsob oslovení nových členů bude projednán na valné hromadě.

3) BLOK – další

3.1. Prodloužení pracovní smlouvy
Ing.Vanická informovala o uplynutí doby určité pracovní smlouvy Markéty Sršňové k 31.12.2010 a
o možnosti uzavření dodatku k této smlouvě na další období.
USNESENÍ
Rada MAS schvaluje uzavření dodatku k pracovní smlouvě paní Markétě Sršňové a ukládá
předsedovi podpis tohoto dodatku.
Hlasování: pro 5 - proti 0 – zdrželi se 0
Předseda MAS poděkoval členům Rady za účast a dnešní jednání ukončil ve 12.00 hodin.
Zapsala: Ing. Ivana Vanická

…………………………………..
Ing. Oldřich Žďárský
předseda MAS

Přílohy: Plán výzev pro rok 2011

……………………………………
Ing. Dana Hubálková
ověřovatel zápisu

