ROZVÍJÍME KRNOVSKO
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ZPRAVODAJ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ROZVOJ KRNOVSKA

ÚVODNÍ SLOVO
V ruce držíte nové číslo zpravodaje místní akční skupiny
Rozvoj Krnovska, ve kterém
najdete aktuální informace o
dění v MAS.
Zpravodaj vychází po delší
odmlce proto bude toto číslo
podrobněji informovat o tom,
co to vlastně MAS je, o její
činnosti a fungování.
MAS vyhlásila v roce 2017
první výzvy, v roce 2018 byla
vyhlášena výzva v Programu
rozvoje venkova, Operačním
programu Zaměstnanost i
Integrovaném regionálním
operačním programu.
MAS se již může pochlubit
několika zrealizovanými projekty z Programu rozvoje venkova—které to jsou? - informace naleznete uvnitř čísla.

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém
období 2014-2020 na území místní akční skupiny Rozvoj Krnovska
Komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD) je rozvoj na
venkově vedený místními
akčními skupinami, který se
uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Dotyčnou oblastí
se rozumí územní působnost
MAS. Rozvoj území je koncipován s ohledem na místní
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech a další.
Strategie CLLD jsou realizovány formou metody LEADER ve prospěch venkova
na území České republiky.

MAS Rozvoj Krnovska zpracovávala svou strategii několik let—zmapovala území,
analyzovala problémy a potřeby území,provedla SWOT
analýzu, realizovala veřejná
projednání, vytvořila pracovní
skupiny a další. Následně
byla strategie podána ke
kontrole na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Strategie MAS
prošla několika koly hodnocení a nakonec byla schválena
řídícím orgánem dne
12.6.2017.

Dle Strategie MAS Rozvoj
Krnovska v programovém
období 2014-2020 jsou
realizovány aktivity v rámci
čtyř operačních programů:

 Integrovaný regionální
operační program

 Program rozvoje venkova
 Operační program zaměstnanost

 Operační program životní
prostředí(čeká se na
schválení).

ROZVOJ KRNOVSKA, O.P.S.– KDO JSME A CO DĚLÁME
Obecně prospěšnou společnost založilo město Krnov v
roce 2004, místní akční skupina je organizační složkou
obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska.
Území MAS tvoří 25 obcí ORP Krnov:

MAS pracuje dle Stanov společnosti
a zakládací listiny.
Rozvoj Krnovska, o.p.s. má vytvořeny
orgány dle zákona o obecně prospěšných společnostech a to:

Bohušov, Brantice, Býkov—Láryšov, Čaková, Dívčí
Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Hošťálkovy,
 Správní rada
Janov, Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň,
 Dozorčí rada a
Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské
Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vyso-  Ředitel
Organizační složka místní akční skuká, Zátor
pina Rozvoj Krnovska má vytvořené
MAS funguje na základě partnerství jak fyzických, tak
orgány na základě platné Metodiky
právnických osob, které zastupují veřejné a soukromé místpro standardizaci MAS v programoní socioekonomické
vém období 2014-2020:
zájmy s podmínkou, že
ani veřejný sektor ani
 Plénum – nejvyšší orgán
žádná z definovaných
 Programový výbor – rozhodovací
zájmových skupin neorgán
má na rozhodovací

Účetní výbor – kontrolní orgán
úrovni více než 49 %
hlasovacích práv.
 Výběrová komise – výběrový orgán
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Organizační struktura

Co je úkolem jednotlivých orgánů společnosti Rozvoj Krnovska, o.p.s.?

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel

 je nejvyšším orgánem společnosti, 6 členná

 kontrolní orgán, 3 členná (členy jmenuje

 statutární zástupce společnosti, jedná

(členy jmenuje zakladatel)

 rozhoduje o zrušení o.p.s.
 dbá na zachování účelu, pro který byla obecně
prospěšná společnost založena

 schvaluje rozpočet o.p.s. a organizační složky
 schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu
 rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových
činností o.p.s.

zakladatel)

 kontroluje veškerou činnost společnosti a
jejich orgánů, připomínkuje návrh rozpočtu,
dohlíží na to, by společnost vyvíjela svou
činnost v souladu se zákony a zakládací
listinou společnosti

 nahlíží do účetních knih a jiných dokladů
společnosti

 účastní se jednání správní rady

 jmenuje a odvolává ředitele o.p.s., dohlíží na jeho  svolává mimořádné jednání správní rady,
činnost a schvaluje podmínky odměňování ředitele

 schvaluje statut obecně prospěšné společnosti

jestliže to vyžadují zájmy společnosti

 přezkoumává roční účetní závěrku a výroční
zprávu společnosti

 nejméně 1x ročně podává zprávu správní
radě o výsledcích své kontrolní činnosti
Aktuální složení správní rady Rozvoj Krnovska,
o.p.s.:

 podává správní radě návrh na odvolání ředitele

Ing. Lenka Metzlová—předsedkyně
MVDr. Pavla Lowenthalová
Michal Ratiborský

Aktuální složení dozorčí rady Rozvoj Krnovska, o.p.s.:

Vlastimil Adámek

Ing. JanaDohnalová—předsedkyně

Ing. Petr Škola
Mgr. Nikola Krusberská

Mgr. Kamil Trávníček
Marcel Chovančák

jménem společnosti

 jmenován a odvoláván správní radou
 jedná za společnost s partnery MAS,
státní správou

 koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu

 zajišťuje vzdělávání pracovníků MAS
 zastává funkci tiskového mluvčího společnosti

 připravuje návrh rozpočtu
 je prostředníkem mezi MAS a o.p.s.,
MAS nemá právní subjektivitu—ředitel
podepisuje důležité právní dokumenty
MAS
Ředitelkou společnosti byla jmenována
paní Martina Jalamasová.
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Jaké orgány má MAS a co je jejich úkolem?
Plénum

 nejvyšší orgán MAS, tvořeno všemi partnery MAS

 schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní
dokumenty MAS

 nese odpovědnost za distribuci veřejných
prostředků a provádění SCLLD v území

Aktuální složení programového výboru:
Ing. Jana Dohnalová—předseda

Výběrová komise

 10 členů

Elena Čipcová

 voleni ze subjektů,

Mgr. Petr Kristiník
Mgr. Pavel Novák

kteří na území MAS
prokazatelně působí

Ing. Petr Ondruška

 člen Výběrové komi-

Jana Švestková

se splňuje odborné a
charakterové kvality a
zajistí tak objektivní
výběr projektů

 zřizuje povinné orgány MAS a volí jejich
členy

 schvaluje výroční zprávu
 rozhoduje o zrušení MAS jako organizační
složky společnosti

 schvaluje záměry MAS
Programový výbor

 tvořen zvolenými zástupci z řad partnerů
MAS, 6 členů, voleni na 3 roky (mohou být
zvoleni opakovaně)

 rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera
MAS

 schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a
výběru projektů, výběrová kritéria pro výběr
projektů, rozpočet MAS

 schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD

 schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá
projekty k realizaci a stanoví výši alokace
na projekty na základě návrhu výběrové
komise

 svolává jednání pléna nejméně jednou ročně, navrhuje plénu záměry místní akční
skupiny

Účetní výbor

 3členný, voleni
na 3 roky členy
pléna,

 kontrolní orgán
MAS, je i odvolacím orgánem v oblasti
aktivit MAS

 dozoruje proces administrace výběru projektů, reaguje na případné stížnosti partnerů MAS

 projednává výroční zprávu o činnosti a
hospodaření MAS

 může svolávat mimořádné jednání pléna a
programového výboru MAS

 kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS

 zodpovídá za monitoring a hodnocení
SCLLD

 řeší porušení Smlouvy o partnerství

 složení výběrové
komise musí být takové, aby veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích
práv

 provádí předvýběr projektů podle objektivních kriterií a pravidel a předkládá
seznam těchto projektů programovému
výboru
Aktuální složení výběrové komise:
Mgr. Jan Bezděk—předseda
Ilona Biličková
Bc. Lenka Drozdová
Petr Jaroš
Bc. Jana Juřenová MSC.
Rostislav Král
Mikuláš Mezírka
Dagmar Návratová

Aktuální složení účetního výboru:
Jana Švestková ml.

Jiřina Procházková
Kamila Šteflová

Ing. Lenka Metzlová
Hana Dubajová

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výzva č. 1

OPZ III—sociální podnikání
Centrum u KoDuSu

MAS Rozvoj Krnovska vyhlásila koncem roku
2017 výzvu č. 1 OPZ s celkovou alokací 20
 žadatelem je SERWETNICKI, s.r.o.
mil. Kč. Po provedení kontroly formálních
náležitostí pracovníky MAS a po zpracování  řídícím orgánem schváleno k financování
odborného posudku, byly projekty postoupe- Nanoprodukty pro exteriérové využití
ny výběrové komisi. Následně byl její výběr
 žadatelem je NANO EXPERT.CZ s.r.o.
schválen programovým výborem. Projekty
byly předány k hodnocení řídícímu orgánu. O  schváleno, probíhá fyzická realizace
jaké se jedná a v jaké fázi se momentálně
nachází?
OPZ IV—sociální služby a sociální začleňoOPZ I—zaměstnanost
vání
Projekt pro ženy 2

 žadatelem je Edvia, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů

 schváleno k financování řídícím orgánem

Služby pro Albrechticko, Osoblažsko, Jindřichovsko

 žadatelem je KRYSTAL HELP, z.ú.
 řídícím orgánem doporučeno k financování
Aktivity pro mladé—základ jejich úspěchu

 žadatelem je Osoblažský cech, zú.

 řídícím orgánem bude doporučeno k
financování (navýšení alokace)

Výzva č. 2
Do 19.11.2018 byla vyhlášena výzva v
OPZ II—Prorodinná opatření (alokace 1
600 000,-).
Cílem tohoto opatření je umožnit rodičům
pracovat/rekvalifikovat se/vzdělávat se/
aktivně hledat práci i v době, kdy jejich děti
nenavštěvují předškolní či školní zařízení.
Byly podány celkem 2 žádosti—obě na
příměstské tábory.
Pro všechny projekty OPZ musí MAS nechat zpracovat odborný posudek.
Pracovníci MAS provedou kontrolu formálních náležitostí. Dalším krokem je hodnocení výběrové komise.
Zasedání výběrové komise proběhne do
konce roku 2018.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Výzva v integrovaném regionálním operačním Výběrová komise doporučila k financování tyto
programu byla vyhlášena 28.6.2018, příjem
projekty:
žádostí byl ukončen 1.10.2018, pracovníci
IROP I.—Bezpečná doprava (alokace 8 511
MAS provedli kontrolu formálních náležitostí.
720,-)
Obec Dívčí Hrad– Chodníky v obci Dívčí Hrad,
celkové způsobilé výdaje 4 178 767,63,-

IROP II.– Podpora sociálním podnikům
(alokace 4 117 000,-)

IROP IV.– Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury (alokace
8 234 000,-)
Základní škola Krnov, Žižkova—
Modernizace odborných učeben a bezbariérovost školy—celkové způsobilé výdaje
1 900 000,Základní škola Holčovice—Modernizace
učeben, bezbariérovost a zabezpečení
ZŠ—celkové způsobilé výdaje 1 508 048,-

Osoblažská dílna s.r.o.—Ruční výroba v Hlince, Obec Zátor—Zvýšení kapacity MŠ Zátor s
experimentální výukou—celkové způsobilé
celkové způsobilé výdaje 3 011 362,68,výdaje 2 549 721,Serwetnicki z.ú.– Sociální podnik Hlinka 15,
celkové způsobilé výdaje 1 105 200,IROP III.– Zvyšování kvality a dostupnosti
sociálních služeb (alokace 4 117 000,-)
Obec Osoblaha– Zkvalitnění pobytových podmínek osob se zdravotním postižením—DPS
Osoblaha,
celkové způsobilé výdaje 4 117 000,-

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
V minulém programovacím období MAS rozdělovala finanční prostředky výhradně v tomto
programu. Bohužel MAS nemá možnost podporovat obce a neziskové organizace v takové míře, jako dříve. Opatření obnova a rozvoj
vesnic a občanské vybavení a služby zcela
zmizelo.

1. výzva PRV

žádostí probíhal do 18.5.2018. Celková
alokace pro tuto výzvu činila 20 404 000,-.

1. výzva PRV byla vyhlášena 25.7. 2017, příjem
žádostí byl ukončen 31.8.2017. Celková aloka- Žadatelé podali celkem 23 projektů. Po
ce pro tuto výzvu činila 16 399 000,-.
jednání výběrové komise a programového
výboru bylo na SZIF předáno 9 projektů.
Celkem bylo podáno 19 žádostí. Všechny žáV průběhu administrace ze strany SZIF
dosti byly výběrovou komisí vybrány, výběr
několik žadatelů svou žádost stáhlo. Zbýschválil programový výbor a žádosti byly poBlýská se ale na lepší časy a již koncem tohovající 4 projekty byly schváleny a žadatestoupeny ke kontrole na SZIF. Některé projekty
to roku by měla být známa nová pravidla
lům postupně chodí zvací dopisy k podpisy
byly následně vyřazeny SZIFem nebo žadatel
PRV, která MASkám umožní podporovat aktiDohody.
na vlastní žádost projekt stáhl. Dohoda byla
vity v tzv. článku 20—což bude v podstatě
podepsána se 14 žadateli. Některé projekty již
3. výzva PRV
obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a
byly zrealizovány a žadatelé již mají peníze na
služby, podpora kulturních památek. Bohužel
3. výzva PRV bude vyhlášena začátkem
účtech.
MASce nebude navýšena alokace pro PRV,
roku 2019. Programový výbor již projednal
takže bude moci využít pouze uspořené proúpravu preferenčních kritérií jednotlivých
2. výzva PRV
středky.
fichí a manažerka v následujících týdnech
2. výzva PRV byla vyhlášena 20.4.2018, příjem
připraví text fichí ke schválení SZIFem.

ÚČAST MAS NA GASTROFESTIVALU OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO
Zástupci Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska se zúčastnili gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko, který se
konal 1.9.2018 v osoblažském parku.

Tým MAS obhajoval prvenství z roku 2017, tentokrát připravili bramboráky s lečem.

Vítězem se stal Královský stolec z Hrozové s masovou směsí.
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JIŽ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY PRV
CZECHEU s.r.o. Pořízení nového vysokozdvižného vozíku-desty
dotace 184 000,místo realizace Hynčice

Kučejová Valerie Modernizace ekofarmy
dotace 371 416,místo realizace
Vraclávek

Říha Václav Žádost o dotaci na pořízení taženého radličkového podmítače
dotace 460 000,místo realizace Rusín

Löwenthal Petr Secí stroj
dotace 600 000,místo realizace Krnov

Miovský Ilja Modernizace strojního
vybavení zemědělské firmy
dotace 1 517 500,místo realizace Osoblaha

Kristiníková Jarmila Investice do rozvoje 1.Kozí Farmy
Arnultovice
dotace 92 474,místo realizace Arnultovice
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(pokračování ze strany 5)
BEST, spol. s.r.o. Modernizace haly pro drůbež č. 1
dotace 1 098 000,místo realizace Město Albrechtice
Křištof Jaroslav Inovace technologie do živočišné výroby na
farmě—Kloubový nakladač
dotace 499 800,místo realizace Město Albrechtice

Rozvoj Krnovska, o.p.s.
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

Kancelář v Osoblaze:
Na Náměstí 105
tel.:554 646 200
Po-pá 8:00-12:00

IČ: 26838401

Kancelář v Krnově:
Hlavní náměstí 104
Po-pá 8:00-12:00

www.maskrnovsko.cz

PRACOVNÍCI MAS
Martina Jalamasová
vedoucí pracovník SCLLD
po, út, pá kancelář v Osoblaze
st, čt, pá kancelář v Krnově
Email:martinajalamasova@seznam.cz
tel.: 603 740 650

Ing. Iva Cahelová
manažer SCLLD
kancelář v Krnově
Email: cahelovaiva@email.cz

Ing. Jana Dokoupilová
manažer SCLLD
kancelář v Osoblaze
Email:team@maskrnovsko.cz
tel.: 736 283 323

Romana Drcmánková
administrativní pracovník
kancelář v Krnově
Email:romana.drcmankova@seznam.cz
tel.: 737 772 735

