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Zápis z jednání Členů MAS Holicko, o.p.s. ze dne 17. 9. 2012 
v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích 

 

Přítomni: viz Presenční listina v příloze 

 

Počet Členů 19, přítomných 11, nepřítomni (omluveni) 8 

 

Program: 

 

1. Zahájení setkání 

2. Dotační politika po roce 2013 – komunitně vedený místní rozvoj metodou LEADER 

3. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Holicko 

4. Rozšiřování území MAS Holicko 

5. Změna struktury členské základny a rozhodovacích orgánů MAS Holicko 

6. Různé 

7. Závěr 

 

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. 
Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. 
Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy MAS Holicko. 

 

 

2) Manažerka MAS Bc. Jana Červinková seznámila přítomné členy s dotační politikou v dalším 
monitorovacím období 2013 – 2020. 

Hlavní priority LEADER se v minulých letech osvědčily, proto i v letech 2014 – 2020 bude pokračovat 
místní rozvoj s využitím místních komunit v určitých konkrétních územích, tzn. zachování MAS i 
v dalším období. Tato metoda bude tedy zohledňována jak v Programu rozvoje venkova, tak i u všech 
nových tematicky zaměřených Operačních programů. 
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MAS tedy bude moci financovat rozvoj svého území z více fondů (PRV + minimálně jeden další OP). 

Podmínky fungování MAS budou po roce 2013 následující: 

I. Bude se hodnotit přijatelnost MAS, která se přihlásí do PRV na základě výzvy Mze – MAS bude 
muset splnit minimální standardy (nová pravidla, poměr členské základny atd. – jedná se o pravidla 
mnohem přísnější než doposud – viz. předneseno Ing. kovářovou v dalším bodě jednání) 

II. Integrovaná strategie rozvoje území ( dále jen ISRÚ) – MAS musí mít zpracovanou podrobnou ISRÚ, 
kde budou definovaná projektová témata na základě místní znalosti regionu; tato strategie musí být 
schválena všemi zastupitelstvy obcí místní působnosti MAS a následně předložena ke schválení na 
Mze, které vyhodnotí její úplnost (dle předem dané struktury) 

III. MAS zpracuje tzv. Programové rámce (obdoba dnešního SPL) pro jednotlivé OP, kde bude 
definovat FICHE  navazující na témata daného OP a to v návaznosti na svoji ISRÚ - dohody o 
poskytnutí dotace MAS se budou podepisovat s každým řídícím orgánem zvlášť 

 
 

3) V dalším bodě jednání seznámila manažerka MAS Bc. Jana Červinková o nutnosti zpracování 
Integrované strategie rozvoje území MAS Holicko (dále jen ISRÚ).  

ISRÚ by měla být zpracovaná na základě komunikace s aktéry v regionu, doložená realizací plánování 
v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je 
třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky, primární zpracování potřeb regionu s 
vyčíslením poptávky bez znalosti (reflexe) témat dotačně podporovaných oblastí.  

Obsah ISRÚ: I. Úvod – představení MAS 

  II. Analytická část – vymezení území, analýza dosavadního potenciálu, DOTAZNÍKOVÉ 
  ŠETŘENÍ 

  III. Strategická část – stanovení cílů a priorit, integrační a inovativní prvky, návrh 
  Programových rámců, finanční plán, indikátory 

  IV. Implementační část – org. struktura MAS, management, hospodaření MAS,  
  standardizované procesy, monitoring a evaluace, rozpočet MAS 

V nejbližší době bude muset být proveden sběr podnětů z území celé MAS – MAS vyzve místní 
subjekty a veřejnost k shromáždění námětů, podle kterých zpracuje a vytvoří první pracovní verzi 
ISRÚ. Manažerka navrhla, že starostům obcí v územní působnosti MAS bude rozeslán podrobný 
dotazník o současném stavu obce a proběhnou 2 – 3 diskusní skupiny, kam budou pozváni jak 
členové MAS, tak i ostatní zástupci soukromého a neziskového sektoru působících na území MAS. Na 
základě těchto šetření bude zpracována pracovní verze ISRÚ, kterou následně zveřejníme a v rámci 
druhého kola požádáme veřejnost o připomínky a další návrhy a doplnění. 

Ing. Davidem Novákem bylo navrženo, aby každý starosta umožnil setkání manažerek MAS se 3 -5 
podnikateli, kteří působí v jeho obci. Manažerkami byl tento návrh uvítán a v následující době 
proběhne oslovení starostů ohledně organizace místních setkání. 
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4) Manažerka MAS Bc. Jana Červinková informovala přítomné členy MAS s možností rozšíření 
území MAS Holicko. Větší území MAS přinese jak výhody, tak i nevýhody. Mezi hlavní výhody 
můžeme počítat přerozdělení vyšších finančních prostředků, tedy více možností pro konečné 
žadatele. 

Na základě zkušeností ostatních MAS (např. MAS Orlicko – rozšíření území o region Orlicko – 
Třebovsko) nově přistoupivší obce (přidružení členové) nebudou moci žádat v tomto monitorovacím 
období o dotaci, ale až v tom příštím. Přidružení členové se stávají oficiálními členy až po vyhlášení 
poslední výzvy v monit. období 2007 – 2013.  V tomto případě bude potřeba změnit statut MAS 
Holicko, kde bude nově definován „Statut přidružené území“ a „Statut přidružený člen“. 

Území MAS se může rozšiřovat pouze o přímo sousedící obce. Manažerka MAS informovala členy, že 
již kontaktovala starosty obcí Radhošť a Týnišťko (region Holicko) – ti by měli předběžný zájem. Dále 
by tu byla možnost kontaktovat obce ze zaniklé MAS Vysokomýtsko a Košumbersko, které sousedí 
s MAS Holicko, jestli by neměli zájem být v MAS Holicko. 

Radomír Charvát oznámil členům MAS, že obec Nová Ves by také měla zájem být součástí MAS 
Holicko. Obec je v současnosti členem MAS Nad Orlicí, ale nevyhovuje jí její dotační politika. 

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o zájmu ze strany MAS o rozšíření území: přítomní Členové MAS 
11, pro hlasovalo 11, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0. 

 

Usnesení Členů MAS č.8/2012: 

Členové MAS se usnesli, že MAS Holicko by mělo zájem rozšířit své území především o obce 
Radhošť, Týnišťko a Nová Ves – pokud to zastupitelstvo daných obcí odsouhlasí, tak doporučují 
Správní radě přijmout tyto obce a v souvislosti s tím i změnit statut MAS Holicko (přidružené 
území, přidružený člen). 

 

 

5) Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala přítomné členy MAS o tom, že 
pro vstup do nového monitorovacího období 2014 – 2020 bude muset MAS splňovat Základní 
standardy. V současné době máme k dispozici pouze pracovní verzi zpracovanou Národní sítí MAS. 
Konečná verze bude schválena na Valné hromadě NS MAS 2.10.2012 v Nových Hradech, ta bude 
předána Ministerstvu zemědělství. Mze bude mít ke standardům poslední slovo. 

Pokud budeme prozatím vycházet z poslední pracovní verze Základních standardů, potom bude 
muset dojít ke změnám v členské základně a rozhodovacích orgánech: 

 Členové místního partnerství jsou prokazatelně místně příslušní a vyvíjejí zde aktivní činnost. 
– Radek Polívka má trvalé bydliště ve Velinách (MAS Nad Orlicí) 

 Minimální počet členů: 21 – Teď jich je 19 (bez pana Polívky 18). Bude potřeba přijmout 
minimálně 3 členy.  

 Minimální poměr počtu členů vůči počtu obyvatel území MAS je 1:2000 – MAS Holicko má 
v současnosti 16.837 obyvatel = min. 9 členů. Toto MAS Holicko splňuje. 

 Správní rada má nejméně 9 členů – Teď jich má 6.  
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 Procentní podíl zástupců jednotlivých sektorů v povinných orgánech se pohybuje od 20 do 
49%. – Nesplňuje Správní a Dozorčí rada. 

 V žádné z obcí není koncentrováno více než 40% členů žádného z povinných orgánů. – 
Nesplňuje Správní rada a Programová a výběrová komise. 

Ředitelka požádala přítomné členy o aktivním hledání nových členů a navrhla, že navýšení členů 
Správní rady a úprava poměru sektorů (veřejný, neziskový, soukromý) se bude dít postupně – volba 
nových členů z důvodu ukončení mandátu starých členů orgánů. 

Dále ředitelka MAS seznámila členy s dalšími změnami, ke kterým bude muset dojít z důvodů splnění 
Základních standardů – kancelář MAS, zaměstnanci MAS, apod. 

  

 

6) V dalším bodě jednání Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala přítomné 
členy MAS o tom, že v roce 2014 MASky nedostanou žádné dotace. Bude potřeba najít jiné finanční 
zdroje.  

Legislativa vstoupí v platnost od začátku roku 2014 a od stejného okamžiku by měl být spuštěn nový 
program rozvoje venkova. Nicméně zkušenost z minulého období nám říká, že prakticky vše bude 
posunuto o několik měsíců, než budou vyhlášena první konkrétní kola pro žadatele (MAS).  

Nastane tedy situace, kdy MAS obdobně jako v letech 2007–2009, neběžely vůbec nebo jen částečně 
a to kvůli pomalému rozběhu op. IV. PRV (IV.1.1., IV.1.2). Proto je téměř jisté, že v roce 2014 a 2015 
vznikne „mrtvé období“, kdy MAS nebude mít finanční prostředky na provoz vlastní činnosti. 

A pokud bude naše MAS vybrána až v dalších kolech, tak můžeme být bez dotací klidně až do roku 
2016. 

 

Dále Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala o výsledku hodnocení činnosti MAS 
Holicko za období 7/2011 - 6/2012 od Ministertva zemědělství, které spočívalo ve vyplnění dotazníku 
s více jak 70 otázkami, sestavami a výpočty. Odpovědi jsme byli obhajovat 30. července 2012 na 
Ministerstvu zemědělství. MAS Holicko v rámci tohoto hodnocení, které se uskutečnilo v červenci 
2012, získala 105 bodů ze 150 možných, a tím skončila v kategorii B – dobře fungující MAS (MAS byly 
rozdělovány do 4 kategorií: A –D.). Loni jsme byli v poslední skupině D.  

Výsledky hodnocení se projeví na výši finančních prostředků, které obdrží MAS Holicko pro rok 2013 
na provoz a projekty konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. 

 

Dále se členové MAS dohodli na tom, že příští setkání se bude konat 12. 11. 2012 v 15:00 hodin na 
MěÚ v Holicích. 
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7) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným 
Členům MAS za účast. 

 

Jednání Členů MAS Holicko skončilo v 16:00 hodin. 

 

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová 

 

 

 

 …………………………………………………………………………… 
 Ověřil:  Mgr. Ladislav Effenberk 
 předseda Správní rady 


