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PROGRAM ROZVOJT VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro Íozvoj venkova: Ewopa investuje do venkovských oblastí

zolomouckého kraje, tato dotace je opět použita zčásti na přípravu Strategie. Na
předfinancování těchto projektů vylŽíváme ělenské příspěvky. Díky nim jsme pořídili i stany

a ozvučovací techniky. ozvučení je možné zapttjčtt pouze se zvukďem, přibližně za2 tis.Kč
za akci. Zvvčeni obsahuje reprobedny, mikroporty a mikrofony na mluvené slovo a nástroje.

Na příští rok bychom měli dostat 500 tis. Kč z projektu spolupráce. Tento projekt bude také

nutno předfinancovat z členských příspěvků. Na jďe letošního roku proběhla 6. ýzva MAs,
v rámci které bylo podpořeno 6 podnikatelských projektů. oproti některým jiným MAS
nemáme problém s nízh.im počtem žadateli v oblasti podnikríní. I v členské základně tvoří

soukromý sektor nadpoloviční většinu. Proto MAS Šumperský venkov bojovala za podporu

mikropodniků přes Místní akční skupiny a ne přes CZECHINVEST.

V letošním roce proběhne standardizace MAS, kterou si vyžádalo Ministerstvo. Jedná se o

sjednocení procesů a fungování MAS. To je jedním z důvodů, proč musí proběhnout

aktualizace stanov MAS.

První ťyzvy předpokládáme v roce 2016. Strategii máme sice rozpracovanou' ale

Ministerstvo zemědělství stanovilo termín pro příjem Strategií až na březen a následně bude

půl roku probíhat jejich schvalovátu.Yyzvy mohou být vyhlášeny aŽ po schválení strategie.

MAS realizuje několik projektů spolupráce. První znich je zarněŤen na ochotnická divadla.

V rámci projektu se uskutečnilo několik workshopů a setkání. Na workshopech se mladí lidé

učili pracovat skamerou a fotoaparátern, aby mohli připravovat reportáňe zúzemi. Vrámci
tohoto projektu byly pořízeny kostýmy pohádkoqých postav, vzníY'rte nové ochotnické

divad|o a budou odehrána divadelní představení. Dalším projektem spolupráce je projekt

Místní partnerství zaměstnanosti, v rámci kterého jsou zaměstnání zaměstnanci MAS, kteří

pomáhají s přípravou Strategie v oblasti zaměstnanosti. Dalším projektem je projekt

vypálených obcí. Tento projekt má vznést do podvědomí mladých lidí informace k obcím,

které byly vypáleny během války na našem území. Na našem tyemi se jedná o Noý Malín,

dalšími obcemi, které jsou do projektu zapojeny, jsou napřík|ad Ležáky a Ploština. Akcemi,

které se v rámci tohoto projektu uskutečňují, velmi pomáhá pan Štencl, za což mu velmi

děkujeme. Dalším zajímaťym projektem je projekt e-kol, který je zarnéÍen na podporu

cyklomobility. V rámci tohoto projektu MAS pořídila 2 elektrokola, která je možné na

požádaní zapt$čit.

K bodu 3 programu:

Pan předseda Minař představil nové ěleny uchěaejíci se o členství v MAS apoŽádalje, aby se

představili.
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Za ZŠ a MŠ Úaor Desné paní ředitelka Bicanová: Naši školu navštěvují žáci zRapotína,
Sobotína, Petrova, Rejchartic, Vikýřovic. V současné době máme 370 détí a70 zaněstnanců.

Máme 3 základni školy, 3 mateřské školy. V mateřské škole máme 190 dětí. Děti niím sváží
školní autobus. Loni jsme opravili školní kuchyň, která v současné době vydává 700 jidel
denně - vďí nejen pro děti, ale i pro soukromé strávníky.

Další žadatel o vstup byl pan farrář Stuškq ktery chce vstoupit do MAS za Římskokatolickou
farnost Libina a Římskokatolickou famost oskava: Pod ŘKF Libina spadá Horní a Dolní
Libina" Libina a obědné. Farnosti pořádají koncerty, miíme 2 fary, kde zajišt'ujeme ubýování
pro žáky o priázdninách a připravujeme jim rtnné aktivity.

Další člen Josef Mrnka sdělil, že 12 let byl předsedou TJ Sokol Velké Losiny, v MAS i
Sokoly zastupoval a nyní by chtěl vstoupit do MAS jako podnikatel.

Pan Sršeň informoval, že všichni 3 zá$enct o vstup jsou velmi aktivní a nevidí tedy problém

s jejich přijetí do MAS.

Hlasování o přijetí ZŠ a MŠ Úooti Desné
PRO:20
PROTI: 0
zDRŽELo SE HLAsovÁNÍ: o
Usnesení:ValnáhromadaMASschvalujepřijetíZŠatrlŠÚaorDesnéjakočlenaMAS
Šumperský venkov.

Hlasovrání o přijetí Římskokatolické farnosti Libina
PRO:21
PROTI: 0
ZDp.ŽELI SE HLASovÁNÍ: o
U s n e s e n í: Va1ná hromada MAS schvaluje přijetí Římskokatolické farnosti Libina jako
člena MAS Šumperský venkov.

Hlasování o přijetí Josefa Mrnky
PRO:23
PROTI: 0
ZDF.ŽEL) SE HLASovÁNÍ: o
U s n e s e n í: Valná hromada MAS, schvaluje přijetí Josefa Mmky jako člena MAS
Šumperský venkov.

Nový Malín 24O,78803 IČ:27025675 Tel: 583 z85 437 www.srrmperskyvenkov.cz
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K bodu 4 programu:

Jelikož vešel v platnost noý občanský zákoník a musí proběhnout standardizace MAS, je
třeba upravit současné starrovy. Stanovy byly dány do souladu s novou právníúpravou.
Úpravu stanov zajistila paní Mgr. Lenka Sršnová.

Hlasování o přijetí nových stanov:
PRO:23
PROTI: 0
ZDp.ŽELI SE HLASovÁNÍ:o

U s n e s e n í: Valná hromada MAs schvaluje přijetí noých stanov MAs Šumperský
venkov.

K bodu 5 programu:

Pan Dolníček seznámil všechny přítomné s přípravou Strategie. Strategie je vývařena
postupně a připravovány jsou části, které jsou relevantní vzhledern k alokovan;im
prostředkům. Při vývaření Strategie dodržujeme postup zespodu nahoru, z tohoto důvodu je
vývríření sice pomalejší, ale přínosnější. Pomocí dotazníků a ruzných setkrání se ke Strategii
vyjádřilo vice než 1500 obyvate| zcelkového počfu 26 tis. všech obyvatel z celého t.rrcmi
MAS. Koncem srpna byla zaslrána na MMR pracovní verze Strategie k posouzení. Hotová je
již analytická část, popis současného stavu a strategická čast. Byly vytvořeny pracovní
skupiny, Strategie byla umístěna na web a je moŽné ji připomínkovat. Dále pan Dolníček
upozornil na to, že pokud by někdo chtěl něco zakomponovat, ať ho neváhá kontaktovat.

K bodu 6 programu:

V rámci územní dimenze se realizují 2 projekty. Projekt Meziobecní spolupráce a projekt
SdruŽení místních samospráv. Do těchto projektů je zapojena jak MAS Šumperský venkov,
tak MAS Homí Pomoraví a samotné město Šumperk. Mají kapacity lidí, kteří mají zajistit,
aby strategie byly regionálně navá.z;ány. Projekt Meziobecní spolupráce je zaměřen spíše na
obce. K tomuto chtěl pohovořit pan Hošek, kter.ý ale ztninil, Že jiŽ od starostů obdržel veškeré
podklady. Nebylo tedy k tomuto projektu potřeba dále něco zmiňovat. V rrímci projektu se
zpracovávaji témata školstú, odpadové hospodářství, doprava, zaměstnanost. Pokud máte
náměty, co by bylo možnérea|ízovat spolďně, neviáhejte nás kontaktovat.

Noý Malín 240' 78803 IC:27025675 Tel: 583 285 437 www.sumperskyvenkov.cz
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K bodu 7 programu:

Proběhla diskuse:

Bylo zmíněno, že další valná hromada se uskuteční v listopadu, jelikož proběhnou volby do obecních
zastupitelstev. V rámci standardizace bude třeba zvolit zástupce do organů MAS

Předseda MAS po skončení diskuze všem poděkoval za ttčast a jednríní byto ukončeno ve
14:15.

V Novém Malíně l0. 9. 2014

Zapsa|a: Ing. Zdeňka Mihulková
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Schválil: Josef Minrář
předseda MAs Šumperský venkov
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