Zpravodaj

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ o.p.s.
Místní akční skupiny (MAS,
anglicky LAG „Local Action
Group“)
jsou
založeny
na
partnerství a spolupráci veřejného, soukromého a neziskového
sektoru na místní úrovni.

Zveme Vás

Dne 25. dubna 2013 od 16:30
MěÚ Bystřice n. P.
Dne 2. května 2013 od 16:00
Úřad městyse Nedvědice
Dne 14. května 2013 od 16:00
MěÚ Nové Město n. P.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Pojďte se s námi podílet
na nové integrované strategii rozvoje
zájmového území MAS Zubří země o.p.s.
V současné době se
v ČR často hovoří o
místních
akčních
skupinách tzv. MAS
v
souvislosti
s
regionálním rozvojem po roce
2014. Evropská unie si uvědomuje,
že venkovským oblastem se
nedostává potřebných zdrojů na
jejich obnovu a rozvoj. Chce
nepříznivý stav změnit metodou
komunitního rozvoje, známou pod
zkratkou LEADER. Ta říká, že o
vložených prostředcích nejlépe
rozhodnou v samotném místě
jejich použití. Prostředníka tohoto
rozdělování tvoří Místní akční
skupina (MAS). MAS na základě
strategie
místního
rozvoje
vyhlašuje, posuzuje a vybírá
jednotlivé typy aktivit, kterým
následně
zprostředkovává
financování. Od roku 2007 v celé
ČR takto rozděluje finanční
prostředky do svých regionů 112
MAS. Bohužel MAS Zubří země
nepatří mezi podpořené MAS. To
bychom chtěli od roku 2014
změnit a přinést více finančních
prostředků do rozvoje našeho
regionu.
MAS Zubří země o.p.s. začíná
připravovat strategii pro nové
plánovací období 2014 - 2020, kdy
se chceme zapojit do čerpání
finančních prostředků z Evropské
unie
pro
zájmové
území
definované
69
katastrálními
územími obcí, které patří do
správních obvodů ORP Bystřice

n. P., Nové Město n. M. (vyjma
obce Fryšava pod Žákovou horou,
Křižánky, Sněžné), Žďár n. S.
(Bohdalec) a Tišnov (Černvír,
Nedvědice).
V programovacím období od
roku 2014 mají MAS díky tzv.
multifondovému
financování
rozdělovat několikanásobně vyšší
finanční prostředky než doposud.
Klíčovým
předpokladem
k
úspěšnému
získání
těchto
prostředků pro náš region bude
právě
kvalitní
integrovaná
strategie rozvoje území (ISRÚ), na
základě které bude rozdělovat
MAS Zubří země desítky milionů
ročně na rozvoj regionu. Důležité
je, aby nová strategie skutečně
vzešla z co nejširší diskuse, neboli
aby se našlo co nejširší spektrum
lidí, ochotných se na celém území
o těchto věcech bavit, aby nevznikl
dojem, že je ta či ona část území
nebo
oblast
činností
zvýhodňována nebo zanedbávána.
Jaké potřeby mají Vaše obce,
obyvatelé,
neziskovky
či
podnikatelé? Váš názor nás zajímá.
Jak se mohu zapojit do
přípravy ISRÚ?
Pro novou strategii je velmi
důležité znát potřeby území.
Proto Vás prosíme o účast na
veřejném projednání přípravy
strategie, které se koná v Bystřici
n. P., Nedvědici a Novém Městě
n. M. viz pozvánka str. 1

Projekty / příprava ISRÚ

Osvojování schopností MAS Zubří země o.p.s.
Oddělení metodiky osy 4 PRV
Realizace projektu: únor 2013 –
zaregistrováno celkem 60 žádostí o únor
2014
(předpokládané
dotaci na opatření III.4.1 Získávání proplacení dotace červen - červenec
Žádost na projekt „Osvojování dovedností, animace a provádění o 2014)
schopností MAS Zubří země o.p.s.“ celkové výši 29 350 850,– Kč
Pro realizaci projektu je nutné
byla zaregistrována 8.2.2013 pod (celková alokace 28,4 mil. Kč).
předfinancování (zajištěny krátkoč.j.13/010/34100/563/34100/563/
100% dotace bude určena na dobé půjčky od Mikroregionu
000004 (dotace 500.000,- Kč). Po vytvoření integrované strategie Bystřicko a Novoměstsko, po
prvotním přezkoumání splňuje rozvoje území 2014 - 2020 a schválení dotace je přislíbena
požadavky
způsobilosti.
Ve tréninkovou výzvu, kde bude půjčka od Města Bystřice n. P.)
vyhlášeném termínu od 06. 02. rozděleno 100.000,- Kč na dětské
•
zaregistrované žádosti do
2013 do 12. 02. 2013 bylo na akce, které proběhnou od ledna do
opatření III.4.1
centrálním pracovišti SZIF v února 2014.

Harmonogram realizace
Aktivita
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Úvodní setkání pléna a pracovní skupiny
k tvorbě ISRÚ – plán tvorby ISRÚ
Analýza území – vyhodnocení statistických
údajů, zpracování dotazníků z území, sběr
záměrů
Výběr facilitátora

2. pracovní setkání – konkrétní údaje
z analýzy území
Série komunitních projednávání v regionu –
min. 3 (Nedvědice, Bystřice n. P., Nové Město
n. M.)
3. pracovní setkání - formulace strategické
části ISRÚ
Stanovisko SZIF k žádosti
Zpracování strategické části
4. pracovní setkání - formulace
implementační části ISRÚ
Výběr dodavatele propagačních a
informačních materiálů
Vzdělávání členů MAS a zaměstnanců
Zpracování implementační části
Zveřejnění tréninkové výzvy
Dokončení pracovní verze ISRÚ

Tisk a grafické zpracování materiálů MAS
Výběr projektů a zveřejnění výsledků
Schválení ISRÚ obcemi
Průběžná žádost o proplacení
Realizace podpořených akcí
Konečná žádost o proplacení
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Projekty / příprava ISRÚ

Příprava podkladů pro ISRÚ
V současné době se provádí analýza území
MAS Zubří země, do které patří vyhodnocení
statistických údajů, zpracování dotazníků z území
(od občanů – asi 400, obcí) a sběr projektových
záměrů.
Všem, kteří se zapojili do dotazníkového
šetření velice děkujeme za čas, který tomu
věnovali.
Další aktivitou je veřejné projednání přípravy
strategie na období 2014 - 2020: 25. 4. 2013 od
16.30 hod. (MěÚ Bystřice n. P.), 2. 5. 2013 od
16.00 hod. (Úřad městyse Nedvědice) a 14. 5.
2013 od 16.00 hod. (MěÚ Nové Město n. M.)
Pozvánka bude rozeslána všem obcím a členům
MAS.
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Základní prvky místní akční skupiny
• Partnerství mezi veřejným, podnikatelským
a neziskovým sektorem vytvářená odspodu.
• Na rozhodující úrovni nemají zástupci žádného
sektoru či zájmové skupiny nadpoloviční většinu.

Zpravodaj MAS Zubří země, o.p.s.

ISRÚ / standarty MAS

Standardy MAS
Od roku 2014 bude vytvořen systém
standardizace a certifikace administrativního
aparátu MAS, který bude garantovat buď
navrhovaná Národní koordinační jednotka pro
LEADER nebo přímo Národní síť MAS ČR o.s. Tato
několikastupňová klasifikace by měla především
zohlednit dodržování základních principů metody
LEADER, zahrnovat posouzení kvality nastavení a
provádění administrativních procesů, dodržování
zásad otevřenosti, transparentnosti a rovného
přístupu,
shromažďování
a
vyhodnocování
informací z území, ale také rozsah a kvalitu
„servisu“ poskytovaného MAS.
Základní stupeň uvedené certifikace bude sloužit
jako osvědčení o způsobilosti MAS k provádění
ISRÚ dle požadavků stanovených Nařízením a
základními principy metody LEADER.

Kroky k podpoře MAS

Obsah integrované strategie rozvoje území

+ programové rámce pro každý operační program
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Příklad struktury integrované strategie rozvoje území
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Projekty / příprava operačních programů ČR

Dotace od Kraje Vysočina
Žádost o dotaci na projekt „Zajištění provozních
nákladů MAS Zubří země na rok 2013“
byla
podána 11. 2. 2013 na KÚ Kraje Vysočina. Dotace
(45.000,- Kč / 100 %) bude použita na
spolufinancování nutných provozních a dalších
režijních výdajů. V roce 2012 byla poskytnuta
dotace MAS Zubří země ve výši 30.000,- Kč
(navýšení o 15.000,- Kč v roce 2013).
Dotace pro MAS Zubří země byla schválena
Radou Kraje Vysočiny dne 12. 3. 2013.
• Schválené dotace pro MAS Kraje Vysočina

Příprava operačních programů
v plánovacím období 2014 - 2020
Druhá zlínská výzva: Snahou je, aby co nejvíce
evropských prostředků nového rozpočtového
období EU směřovalo do měst a obcí „přímo“
(nárokový model) a byly zohledněny potřeby
venkovských regionů ČR.
Čerpání evropských prostředků v novém období
bude pro obce a města jednou z posledních
možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se
znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním
rozvoji, a jak dosáhnout na evropské peníze.
Podporu této výzvě je možné vyjádřit na webové
stránce: http://www.jurencakova.cz/druha-zlinskavyzva/
Další informace o aktuálním stavu (zatím
nepříznivém pro obce a MAS) přípravy operačních
programů najdete ve Zpravodaji venkova č.3/2013.
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Příprava projektu spolupráce
V červnu 2013 je možné podat žádost na projekt
spolupráce do Programu rozvoje venkova –
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Projekt spočívá ve spolupráci 2 a více MAS ČR,
z nichž alespoň 1 je podpořená a může rozdělovat
dotace z Programu rozvoje venkova. Konkrétní
záměr projektu spolupráce (místní památky –
kapličky, hřbitovní zdi či křížky, studánky či
regionální produkty a farmářské trhy) je ještě ve
vyjednávání s MAS Moravskobudějovicko a MAS
Oslavka.
Je možné získat až 90 % dotaci, která je určena
na stavební práce (vyjasněné majetkové vztahy
k nemovitosti, stavební povolení a projektová
dokumentace ke dni registrace žádosti), společné
měkká akce, vybavení, mzdové náklady na řízení
projektu atd.
Žádost bude podána v červnu 2013, realizace od
4/2014

Znění výzvy:
My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme
předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při
přípravě Dohody o partnerství s Evropskou
komisí:
1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil
model nárokového čerpání minimálně 65%
prostředků alokovaných do Integrovaného
regionálního operačního programu 20142020 za účelem vyvážené a efektivní
distribuce prostředků EU do území.
2. zaručil i v ostatních operačních programech a
v Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020
výrazné zohlednění potřeb venkovských
regionů ČR v duchu politiky soudržnosti.
3. zajistil v co největší míře využití metody
komunitně vedeného místního rozvoje – tedy
Místních akčních skupin, ve všech
relevantních operačních programech tak, aby
došlo k maximálnímu možnému využití
potenciálu
daného
území.
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Spolupráce s MAS Moravskobudějovicko / LeaderFest Velké Meziříčí
Účast na schůzi výběrové komise MAS Moravskobudějovicko
Dne 13.2.2013 se ředitelka MAS Zubří země
zúčastnila
schůze
výběrové
komise
MAS
Moravskobudějovicko – 6. výzva. Účast na výběrové
komisi je součást realizace projektu „Osvojování
schopností MAS Zubří země o.p.s.“ viz. strana 2, kde
MAS Moravskobudějovicko figuruje jako „kouč“, který
garantuje úspěšnou realizaci projektu.
Úvodem byli členové výběrové komise poučeni

o hodnocení žádostí. Pro zachování transparentnosti
hodnotí každou žádost 2 členové komise. Výběr žádostí
je na základě losování a samotné hodnocení probíhá
v soukromí člena výběrové komise.
V rámci 6. výzvy bylo přijato celkem 31 žádostí
o dotaci v rámci osy IV. leader v souhrnné požadované
dotace ve výši 6.943.343,- Kč.

Účast na veřejné obhajobě MAS Moravskobudějovicko
Dne 27.2.2013 se J. Zemanová zúčastnila veřejného
projednání projektů MAS Moravskobudějovicko –
6. výzva. Obhajoba žádostí probíhala velice rychle. Každý
žadatel měl na obhajobu pouze 5 minut. Členové
výběrové komise měli možnost se žadatelů ptát
v případě, že u některého hodnotícího kritéria měli
bodové rozmezí a chtěli si nějaké informace upřesnit.
Po veřejné obhajobě se konala schůze programového
výboru. Programový výbor schválil navržené žádosti
výběrovou komisí. Programový výbor má pravomoc
přesouvat alokace mezi fichemi. Schválené žádosti budou
doručeny Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
ke konečnému schválení. Koneční žadatelé podepíší
smlouvu o dotaci přímo se SZIF.
Celkem bylo podpořeno 18 žádostí.

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 276 86 809

e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
web: www.zubrizeme.cz
tel.:
731 575 342, 566 590 399

