Zápis z pracovní schůzky členů Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS) a
starostů obcí Hlučínska, která se uskutečnila dne 29. 3. 2007 od 9:00 hod.
v kulturním domě v Bolaticích
Přítomni:

dle prezenční listiny

Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté předal slovo Ing. Marku
Gavendovi, zástupci společnosti RPIC-ViP s.r.o., která vypracuje Strategii rozvoje MAS
Hlučínsko.
1)

Úvod

Ing. Gavenda zaslal před uskutečněním pracovní schůzky všem členům MAS podklad pro
schůzku – východiska pro zpracování strategie, popis OSY I., III. a IV. Leader a program
jednání ke zpracování strategie. Dále seznámil Ing. Gavenda přítomné se zkušenostmi
s dotacemi z programu Leader u MAS Pobeskydí, která se řadí k nejúspěšnějším
v Moravskoslezském kraji. Na konkrétních příkladech ukázal, že je možné z tohoto zdroje
čerpat finanční prostředky na zemědělské, podnikatelské i komunální projekty. Všechny
žádosti z MAS Pobeskydí, které uspěly v minulých letech, jsou zveřejněny na
www.pobeskydi.cz, přičemž dotace dosáhly v mnoha případech 100 % celkových nákladů.
2)

/áměty pro SWOT analýzu

Přítomní členové MAS a starostové obcí se rozdělili do tří skupin, v nichž diskutovali nad
návrhem SWOT analýzy, který zpracoval a předložil Ing. Gavenda. Poté se jednotlivé skupiny
vyjadřovali postupně k silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám všech oblastí
navržené SWOT analýzy MAS Hlučínsko. Jejich doplnění, změny a návrhy zapisoval Ing.
Gavenda přímo do návrhu SWOT analýzy.
3)

Priority k řešení v rámci strategie

Ing. Gavenda předložil témata k úvaze, na jaké priority se soustředit v rámci MAS. Přítomní
se dohodli, že Ing. Gavenda sepíše na základě pozměněné SWOT analýzy nové priority, které
pak na příští pracovní schůzce předloží k obodování od nejdůležitější.
Mgr. Pavera: Je čas vznést (písemný) dotaz na obce, potažmo na zemědělskou a
podnikatelskou sféru, zda už mají představu o projektech, na něž by chtěli žádat dotace přes
MAS Hlučínsko. – Ing. Gavenda: Jako podklad použije seznam projektů z doby před 5 lety,
kdy firma RPIC-ViP zpracovávala strategie pro mikroregion Hlučínsko. Tento seznam zašle
k připomínkování.
Dosud stále nejsou k dispozici podmínky Leader 2007.
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Následovalo jednání programového výboru MAS Hlučínsko o.s.
1. volba návrhové komise
Předseda programového výboru navrhl Ing. Kubného Jana a p. Fojtíkovou Kristinu do komise
na zpracování návrhu na usnesení. Jmenovaní byli jednomyslně schválení.
2. Stav žádosti na MSK
Po projednaných společných záležitostech se starosty obcí pokračovalo jednání
Programového výboru MAS Hlučínsko o.s. Předseda MAS Hlučínsko o.s. Ing. Josef Teuer
seznámil se stavem podané žádosti o dotaci na MSK. Podaná žádost byla v plné míře
navržena k schválení v komisi.

3. Schválení dohod
Předseda sdružení Ing. Josef Teuer seznámil členy MAS Hlučínsko o.s. s jednotlivými
položkami podané žádosti. V žádosti byly navrženy i mzdové náklady ve výši 40.000,- Kč.
Doporučil členům schválit uzavření dohod o provedených pracích v nutných případech za
vedení účetnictví, zapisovatelce, za řízení Mas Hlučínsko o.s., za celodenní účasti na
seminářích a přípravě na strategickém plánu. Dále byl podán návrh na úhradu za účast na PV
ve výši 300,- Kč/účast pro členy programového výboru, členy kontrolní komise a zástupce
mikroregionu. Ing. Františku Mariánkovi, který svým osobním přístupem a spolupráci při
zpracování Strategického plánu obdrží jednorázovou odměnu 3.000,- Kč. Předseda PV
připraví pro všechny dohody o provedení práce pro jednotlivé členy s předmětem dohody
příprava a zpracování Strategického plánu. Přítomní členové jednomyslně schválili
předložený návrh na uzavření dohod o provedených pracích.
Závěrem poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání pracovní
schůzky.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala:

Grygarčíková

Daniel Procházka
ověřovatel

