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Místní akční skupina Hlinecko' z. s.

zÁpls

z vnlxÉ HRoMADy n,rÍsrxÍ axČxÍ SKUPI|I{Y HLINECKo. z. s.
roruaxÉ DNE 2. 12.20l5

Místo a čas konání: velká zasedacímístnost vteÚ Hnnsko, 15:30 hodin
Přítomni: 28 (dle prezenční listiny)
omluveni: 19 (dle prezenění listiny)
Neomluveni: 6 (dle prezenční listiny)
Zplnomocněni:2
Hosté: 1 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivít'íní ělenů a hostů
2. Veřejné projednání strategie _ finanční plrín ve vazbě na oP 20|6-2023
3. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s.
Konstatoval, že YH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznátmi|, že
je se zplnomocněním přítomno celkem 30 ělenů.

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina ělenů.
Zároveřl došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze
zájmoých skupin více než 49% hlasů.

Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednríní VH MAS Hlinecko, z. s.
K návrhu programu
- nebyly vzneseny žádné připomínky

Dále předsedavyzva| ěleny k ověření zápisu, zapisovatelkou byla pověřena olga ondráěková,
manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určeni zástupci členů
RNDr. Rostislav Dvořáček
PhDr. Magda Křivanová

Předsedaj íc í zahájil hlasovríní :

VH schvaluje Program jednání vH MAS Hlinecko, z. s.
Výsledek hlasoviíní: Pro: 30 Proti: 0 Zďržel se: 0
Usnesení ě. YH.4l2015l1



2. Veřeiné proiednání strategie - finanční plán ve vazbě na OP 2016-2023

Předsedající předal slovo manažerce MAS, aby představila jednotlivé operaění programy,
návrhy vzešlé zjednáru představenstva dne 5. 11. 2015 a případná doplnění nebo změny
r,yvolané nár,thy ělenů nebo zástupců pracovních skupin MAS nebo upřesněním jednotliqfch
řídících orgánů.
ManaŽerka pro strategii olga ondníčková představila přehled jednotlivych opatření a fichí
postupně v IRoP, PRV, oPZ a oPŽP věetně návrhů alokací představenstva do jednotliých
opatřenífichí.
Ke změnám konstatovala' Že došlo k mímému navýšení alokace na PRV a řídícím orgánem
IROP byly nově upraveny hodnoty monitorovacích indikátoru výstupů a qýsledků, které bylo
nutné do strategické části zakomponovat. V riímci veřejných připomínek došlo k návrhu na
doplnění aktivit s vazbou na vyplývající potřeby z ana|ýzy v oblasti sociálního bydlení
u IRoP a doplnění podpory živoěišné a rostlinné qýroby v PRV. Dále konstatova|a, že
alokace u jednotlivych oP je předběžná a její výsledné částky budou stanoveny až
vDohodách sjednotlivými řídícími orgány operaěních programů. Upozornila na důležiý
milník, a to konec října 2018, kdy je pro všechny MAS povinné u IROP a PRV vyěerpat
povinnou oÁ část financí, přičemž zapoěítávény budou pouze rca\ízované projekty s podanou
žádosti žadate|a o platbu do 10/2018. Toto splnění vyčerpané alokace podmiňuje uvolnění
zby|é části finaněních prostředků u těchto oP na období 2019-2023. Při oěekávaní nejbliŽšího
termínu prvních ýzev v červnu 612016, podpisu dohod nebo rozhodnutí s řídícími orgány
12/2016 je na rca|izaci prvních projektů cca 1,5 roku, u další qýzr,y, která by mohla bý
vyhlášena I-2l20I7 potom pouze necelý rok. MAS bude muset připravit v první polovině
roku 2016 velkou informační kampaň o nabídce čerpání pto žadate|e z regionu, aby budoucí
žaďate|é, zejména pokud jde o stavební úpravy objektu vyžadujících stavební řizeni
a rnýběrová tízení, byli dobře připraveni.
Dále byla představena samostatně jednotlivá opatření a fiche zOP, jejich vazby, věetně
informací ze zásobníku projektů. U opatření oPŽP konstatovala, Že MŽP, které nepřipravilo
žádnou metodiku pro tvorbu opatření pro MAS. Zástllpce cca 50 MAS, které mají moŽnost
toto opatření otevřít vrámci CLLD, pozvalo k diskusi teprve na 15. 12,2015. Povinnosti
MAS a ýše indikátoru jsou jasné, ale vzhledem k velké nevůli MAS může dojít v rámci
oPŽP ještě k zásadním změnám nebo dokonce zrušení oPŽP pro MAS v předložené formě
a zásadnimu přepracoviání.
Dále probíhala diskuse kjednotliqým oblastem podpory. Po jejím ukoněení vyzva|
předsedající Ing. Martin Pavliš přítomné k hlasování.

VH schvaluje strategii MAS Hlinecko, z.s. a návrh harmonogramu finančního čerpání
na jednotlivá léta s výhledem 2016.2023. VH schvaluje také seznamu opatření/fichí
u jednotlivých operačních programů včetně jejich aktivit a návrhu jejich finančního
rozdělení a pověřuje předsedu a manažerku MAS podáním žádosti o realizaci strategie
MAs po obdržení osvědčení ze strany MZe.

Výsledek hlasoviíní: Pro: 30
Usnesení č. vH.4l20I5 12

Proti: 0 Zdrže| se:0



3. Různé

Manažerka informovala o podání žádosti o dotaci na MAP pro oRP Hlinsko v termínu do
uzávěrky 24. 11. 2015 a iďormovala, že školy již obdržely obsríhlé dotazníky ze strany
vtŠtrlr. od 1. I,2016 zaěne rca|izace, vsouěasné době je připravovrín pro všechny ěleny
týmu harmonogram aktivit a povinností na první pololetí 2016,

VH bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na MAP

4. Závěr

Předseda poděkoval všem ělenům za celoroění nríročnou spolupráci při tvorbě strategie
a popřáljim klidné vánoční svátky.

Nedílnou součástí zápisu jsou schválená znění usnesení a prezenění listina.

Zápís byl vyhotoven dne 2,12.2015

Zapisovatel: olga ondráčková

Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Výsledek hlasoviání: Pro:
Usnesení č,. vH.4 12015 13

ověřovatelé zápisu:

RNDr. Rostislav Dvořáček

PhDr. Magda Křivanová

Proti: 0 Zdržel se: 0
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