MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
M •A • S

Zápis z jednání Rady MAS Orlicko
Místo konání:

sekretariát MAS Orlicko

Dne:

22.5.2008

Účastníci:

Jaroslav Krátký
Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Dana Hubálková

Hosté:

Ing. Ivana Danielová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007
Leader ČR 2007
Leader 2007 – 2013
SWOT
Návrh rozpočtu na rok 2008
Smlouva s firmou REDEA Žamberk s.r.o.
Činnost revizní komise
Různé

Předseda svazku přivítal přítomné a zahájil jednání.

Ad 1) Zpráva o činnosti
Ing. Danielová seznámila přítomné se zprávou o činnosti a hospodaření Místní akční skupina
ORLICKO v roce 2007.
Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí znění zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupina ORLICKO a
doporučuje valné hromadě její schválení. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Leader ČR 2007
Ing. Danielová seznámila členy rady s aktivitami spojenými s realizací programu Leader ČR 2007.
Jednalo se především o tyto činnosti:
•
•
•
•
•
•

Zpracování hlášení o průběhu realizace projektu (MAS + žadatelé)
Zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu (žadatelé + MAS)
Vyúčtování výdajů MAS (předloženo ZAPÚ)
Zúčtování dotace za příslušný rok v souladu s vyhláškou 551/2004 Sb.
Závěrečné vyhodnocení akce
Souhrnné hlášení o průběhu realizace projektu

Ing. Danielová dále informovala, že v lednu proběhla se zástupci ZAPÚ první fyzické kontrola
realizovaných projektů.
Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí informace o průběhu realizace Programu Leader ČR 2007.

Ad 3) Leader 2007 – 2013
Ing. Danielová informovala o dosavadních aktivitách pro zpracování SPL Leader.
Spolupráce s obcemi:
•
•
•
•

Získání podkladů o preferovaných oblastech podpory
Zajištění informovanosti občanů (informace v místním tisku, příp. úřední desky)
Sběr podkladů (ankety v obcích)
Informovanost potenciálních příjemců podpory (dopisy starostů obcí)

Výstupy již byly vyhodnoceny a budou prezentovány na valné hromadě DSO Orlicko. Byla
zpracována dílčí SWOT (život v regionu Orlicko).
Do spolupráce se žádným způsobem nezapojilo pouze 8 obcí.
Informační schůzky podnikatele:
•
•
•

Sběr projektových námětů
Informace o preferovaných oblastech podpory
Sběr analytických podkladů

Proběhlo společné jednání podnikatelů v rámci kterého byla zpracována dílčí SWOT analýza.
Potřeby žen v regionu:
•
•
•

Pracovní skupiny tvořená zástupci organizací zaměřených na činnost žen
Provedení anket (sběr podnětů, identifikace potřeb)
Vyhodnocení anket, zpracování dílčí SWOT (život žen v regionu Orlicko)

Neziskové organizace
Individuelní sběr projektových námětů prostřednictvím sekretariátu MAS.
Další aktivity:
I.

Zpracování návrhu SWOT analýzy na základě podkladů a její doporučení valné hromadě
MAS k dalšímu projednání

II.

Veřejné projednání SWOT + identifikace cílů, oblastí podpory a fiche

III.

Zpracování finančního plánu

Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí informace o dosavadním průběhu zpracování Strategického plánu Leader.
Ad 4) SWOT

Na základě získaných podkladů byl vypracován návrh SWOT analýzy území MAS Orlicko. Tato
SWOT analýza je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Rada MAS předkládá SWOT analýzu k dalšímu projednání na valné hromadě.

Ad 5) Návrh rozpočtu pro rok 2008
Ing. Danielová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2008. Návrh rozpočetu je přílohou
tohoto zápisu.
Následovala diskuse o možnostech zajištění finančních zdrojů pro pokrytí dalších provozních výdajů
MAS. Členové rady se shodli na návrhu prodiskutovat možnost získání těchto zdrojů formou
členských příspěvků.
Jedním ze zdrojů zajištění činnosti MAS je dotace od Pardubického kraje ve výši 200 000 Kč.
(Poradenství pro zajištění činnosti MAS).
Usnesení:
Rada MAS navrhuje valné hromadě prodiskutovat možnost financování provozní činnosti MAS
prostřednictvím členských příspěvků.
Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí informace o obdržení dotace z Programu obnovy venkova.

Ad 6) Smlouva o poradenské činnosti pro zajištění činnosti MAS
Ing. Danielová seznámila přítomné s návrhem smlouvy firmy REDEA Žamberk s.r.o. na zajištění
poradenské činnosti pro zajištění činnosti MAS na rok 2008.
Usnesení:
Rada MAS doporučuje valné hromadě schválení smlouvy o zajištění poradenské činnosti pro zajištění
činnosti MAS Orlicko v roce 2008.

Ad 7) Činnost revizní komise
Ing. Danielová informovala, že v příštím týdnu proběhne kontrola činnosti MAS revizní komisí.
Zpráva revizní komise bude přednesena na valné hromadě ke schválení.
Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí informace o kontrole revizní komise.

Ad 8) Různé

Předseda svazku informoval, že během tohoto roku proběhne audit čerpání dotace na Zajištění
poradenské a provozní činnosti z Programu obnovy venkova.
Předseda MAS navrhl uspořádat valnou hromadu dne 9.6.2008 ve 14:00 hod. v jednacím sále
zastupitelstva města v Žamberku.

Usnesení:
Rada MAS bere na vědomí informace o plánované kontrole čerpání dotace z POV.
Usnesení:
Rada MAS ukládá manažerovi svazku svolat jednání valné hromady MAS v termínu 9.6.2008 s tímto
programem:
-

Zpráva o činnosti hospodaření za rok 2007
Zpráva revizní komise
Leader ČR 2007
Leader 2007 – 2013
SWOT
Návrh rozpočtu na rok 2008
Smlouva s firmou REDEA Žamberk s.r.o.
Různé

Ing. Oldřich Žďárský
předseda

Zapsala: Ing. Ivana Danielová

