POZVÁNKA
na jednání Rady MAS ORLICKO
Kdy:

14. října, 10:00 hod.

Kde:

zasedací místnost MAS ORLICKO v Žamberku

Program:
10:00 – 12:00 hod.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání odvolání žadatele „IdeaHELP, o.p.s.“ - Příloha č. 1 (samostatná příloha)
Schválení projektů z 3. výzvy, vyhodnocení 3. výzvy - Příloha č. 2
Plán jednání do konce roku 2010, příprava VH - Příloha č. 3
Zpráva o účasti na konferenci Orlicko – Kladsko - Příloha č. 4
Zpráva o plnění příspěvků do rozvojového fondu - Příloha č. 5
Zpráva o účasti na jednání Krajské sítě MAS - Příloha č. 6 (samostatná příloha)
Zpráva o prezentaci projektů spolupráce hodnotitelské komisi SZIF na MZE - Příloha č. 7

12:00 – 13:00 hod.
Oběd
13:00 – 15:00 hod.
1.
2.
3.
4.

Exkurze – vzdělávání členů MAS, výměna zkušeností mezi MAS - Příloha č. 8
Prezentace výstupů analytické části Návrhové studie – Příloha 9 (samostatná příloha)
Jmenování pracovní skupiny pro zpracování návrhové části – Příloha 3
Další body, diskuse

S pozdravem

Ing. Ivana Vanická / Danielová
manažerka

Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669, 564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
www.mas.orlicko.cz

management:

Ing. Ivana Vanická
manažerka
tel.: 731 506 016
e-mail: danielova@redea.cz

IČO: 27034186

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO
Místo konání:

Zasedací místnost MAS, Žamberk

Dne:

14. 10. 2010

Účastníci:

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

Hosté:

Ing. Jindřich Kalous
Marie Tomanová
RNDr. Antonín Fiala (od 13:00 hodin)
Ing. Ivana Vanická

Omluven:

Vladimír Šeda

Zapisovatelka:

Ing. Ivana Vanická

Ověřovatel:

Ing. Josef Paďour

Program:
10:00 – 12:00 hod.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání odvolání žadatele „IdeaHELP, o.p.s.“
Schválení projektů z 3. výzvy, vyhodnocení 3. výzvy
Plán jednání do konce roku 2010, příprava VH
Zpráva o účasti na konferenci Orlicko – Kladsko
Zpráva o plnění příspěvků do rozvojového fondu
Zpráva o účasti na jednání Krajské sítě MAS
Zpráva o prezentaci projektů spolupráce hodnotitelské komisi SZIF na MZE

12:00 – 13:00 hod.
Oběd
13:00 – 15:00 hod.
1.
2.
3.
4.

Exkurze – vzdělávání členů MAS, výměna zkušeností mezi MAS
Prezentace výstupů analytické části Návrhové studie
Jmenování pracovní skupiny pro zpracování návrhové části
Další body, diskuse

Předseda MAS ORLICKO přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 10.00 hodin.
Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. Josef Paďour a zapisovatelkou Ing.Ivana Vanická.
Dnešního jednání se účastní paní Marie Tomanová, členka komise pro kontrolu, hodnocení a
monitorování. Dalším hostem je předseda výběrové komise Ing.Jindřich Kalous.

1) Projednání odvolání žadatele „IdeaHELP, o.p.s.“
Manažerka MAS Ing. Vanická podala aktuální informace k projektu Zajištění zájmové činnosti
obyvatel v regionu Orlicko žadatele IdeaHELP, o.p.s. Při administrativní kontrole bylo zjištěno, že
tento projekt nesplňuje podmínky přijatelnosti a z toho důvodu byla ukončena administrace
projektu ze strany MAS. Proti tomuto rozhodnutí žadatel podal odvolání. Po diskuzi se všichni
přítomní vyjádřili souhlasně se zamítnutím předmětného odvolání.
USNESENÍ
Na základě přezkoumání dostupné dokumentace Rada MAS zamítá odvolání žadatele
IdeaHELP o.p.s. proti ukončení administrativní kontroly projektu F2/03/006 a ukládá
předsedovi zaslat žadateli oznámení o výsledku přezkoumání postupu MAS v rozsahu dle
přílohy č. 1.
Hlasování: 6-0-0
(Hlasovali členové rady, Marie Tomanová, Ing. Jindřich Kalous)

V dalších bodech programu hlasovali pouze členové Rady.

2) Schválení projektů z 3. výzvy, vyhodnocení 3. výzvy
Ing. Kalous přednesl zprávu z jednání Výběrové komise, která se uskutečnila dne 12.10.2010 a
seznámil přítomné s projekty 3. výzvy.
Předseda Výběrové komise informoval o možných administrativních a formálních komplikacích
projektu žadatele Mgr. Miroslava Baiera. Ing. Dana Hubálková navrhla zjistit možnosti
opakovaného vyhlášení výzvy v případě vyloučení tohoto projektu z administrace.
Na závěr proběhla vzájemná diskuze.
USNESENÍ
Rada MAS bere na vědomí zprávu předsedy Výběrové komise.
Rada MAS schvaluje projekty dle přílohy přílohy č. 2 tohoto zápisu k financování
z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy místní akční skupiny ORLICKO bez výhrad,
s výjimkou projektu č. F2/03/006, „Zajištění zájmové činnosti obyvatel v regionu Orlicko“,
který je schválen k financování s následujícími podmínkami:
1. Žadatel bude podpořen pouze v případě kladného vyřízení odvolání žadatele proti
postupu MAS ORLICKO na RO SZIF a CP SZIF.
2. Pokud bude splněn bod 1. , žadatel se zavazuje, že vždy do 30.6. příslušného roku
doručí do kanceláře MAS zprávu o realizaci projektu. V této zprávě budou uvedeny

podrobné informace o realizaci projektu, především kvantifikace těchto aktivit a
uživatelů výstupů projektu a doklady, kterými budou tyto skutečnosti doloženy
(prezenční listiny, smlouvy, předávací protokoly, atd.) a to po celou dobu udržitelnosti
projektu.
3. Žadatel se zavazuje, že předmět dotace bude umístěn u cílové skupiny minimálně 100
dní v roce po celou dobu udržitelnosti.
Hlasování: 4-0-0

3) Plán jednání do konce roku 2010, příprava valné hromady
Členové Rady se dohodli na termínech plánovaných jednání do konce roku 2010 následovně:
Pracovní jednání – metodika hodnocení projektů: 4.11.2010 v 10.00 hodin
Rada MAS: 11.11.2010 v 10.00 hodin
Valná hromada MAS ORLICKO: 26.11.2010 , ve 12.00 hodin
Jednání s novými zástupci komunální politiky, představení činnosti MAS a probíhajících projektů:
1. – 30.11.2010, přesný termín bude stanoven dle předpokládaného termínu zveřejnění výsledků
projektů spolupráce.
USNESENÍ:
Rada MAS schvaluje výše uvedený harmonogram aktivit do konce roku 2010.
Hlasování: 4-0-0

4) Zpráva o účasti Orlicko - Kladsko
Ing. Vanická podala zprávu o konferenci Orlicko – Kladsko, která proběhla dne 6.10.2010. V rámci
konference byla přednesena zpráva o činnosti MAS ORLICKO za uplynulé období a byly
projednány možnosti spolupráce se zástupcem MMR, Ing. Rostislavem Hoškem.
USNESENÍ:
Rada MAS bere na vědomí zprávu o účasti na konferenci Orlicko – Kladsko.
Hlasování: 4-0-0

5) Zpráva o plnění příspěvků do rozvojového fondu
Manažerka MAS informovala o úhradách příspěvků schválených žadatelů o dotaci do rozvojového
fondu MAS.
USNESENÍ:
Rada MAS bere na vědomí zprávu o plnění příspěvků do rozvojového fondu MAS
ORLICKO.
Hlasování: 4-0-0

6) Zpráva o účasti na jednání Krajské sítě MAS
Manažerka podala zprávu o uskutečněném jednání MAS Pardubického kraje a o výstupech
z jednání.
USNESENÍ:
Rada MAS bere na vědomí zprávu o účasti na jednání Krajské sítě MAS Pardubického kraje.
Hlasování: 4-0-0

7) Zpráva o prezentaci projektů spolupráce hodnotitelské komisi SZIF na MZE
Ing. Vanická podala zprávu o prezentaci projektů spolupráce „Zdraví je náš společný cíl“ a „Orlické
hory – hory pro handicapované“ na MZE a o předpokládaných termínech výsledků.
USNESENÍ:
Rada MAS bere na vědomí zprávu o prezentaci projektů spolupráce.
Hlasování: 4-0-0

8) Exkurze (výměna zkušeností)
K tomuto bodu proběhla diskuze ohledně výměny zkušeností a načerpání nových podnětů
s ohledem na zaměření činnosti MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Rada ukládá manažerce projednat možnost účasti na výměně zkušeností a ukládá obeslat všechny
členy MAS na účast na exkurzi v termínu 18. – 19.11.2010.
USNESENÍ:
Rada MAS ukládá manažerce připravit návrh exkurze na výměnu zkušeností.
Hlasování: 4-0-0

9) Prezentace výstupů analytické části Návrhové studie.
Jmenování pracovní skupiny pro zpracování návrhové části
RNDr. Anotnín Fiala, jednatel firmy REDEA Žamberk s.r.o. prezentoval 1. část výstupů Studie
další činnosti MAS ORLICKO a Rada MAS rozhodla o oslovení externího facilitátora pro další
jednání a jmenovala pracovní skupinu ve složení:
Pavel Tacl, Šlesingr (MASOEKO), Petr Mareš, Luboš Řehák, Bc.Štefan Čanda, Petr Šilar,
Podzimková (Hedeč), Mgr.Miroslav Baier, Jan Kulhánek, Mgr.Petr Kulíšek, Ilona Severová,
Kuběnka (Penzion Č.Voda), Arnošt Juránek, Ing. Jindřich Kalous, odborník sociolog.
USNESENÍ:
Rada MAS ukládá manažerce spolupracovat s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na zpracování
návrhové studie a zajistit oslovení nominovaných do pracovní skupiny v potřebných
termínech.
Hlasování: 4-0-0

Předseda MAS poděkoval členům Rady a hostům za účast a dnešní jednání ukončil v 15.30 hodin.
Zapsala: Ing. Ivana Vanická

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

……………………………………
Ing. Josef Paďour
ověřovatel zápisu

