Otázky od MAS
1) Jsou cestovní náklady součástí mzdových nákladů nebo jsou součástí režijních nákladů (které budou ve
výši 40%)?
Cestovní náhrady jsou součástí paušálních nákladů (40%).
2) Zda v řídícím výboru MAP musí být za KAP i kraj zvlášť dvě osoby nebo KAP i kraj může zastupovat jedna
zmocněná osoba. Např. může jít o člena řídícím výboru KAP, který tam zastupuje kraj. Také mi byla
položena otázka, zda se do žádosti budou psát konkrétní jména členů řídícího výboru?
Složení Řidícího výboru je dokládáno v 1. zprávě o realizaci. V Postupech MAP není počet zmocněných osob
upraven, lze tedy využít i zastoupení jedné osoby, v ideálním případě zástupce KAP.
3) Na podání žádosti o MAP jsme se začali připravovat již při výzvě, kdy byly přílohy k žádosti ještě v pdf
souboru – konkrétně se jedná o přílohu SOUHLAS ZŘIZOVATELŮ A ŠKOL – pdf přílohu jsme zpracovali do
wordového dokumentu přesně podle vzoru – to je bez podpisů ředitelů škol. Tak se ptám, teď když to
máme vše oběhané a podepsané a připravené musíme kolečko podpisů absolvovat znovu? Jak je možné
že se v průběhu přílohy změní):
Je to možné z následujícího důvodu – viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část, s. 5, kap. 1:
„Verze Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část ve verzi 0, je verzí pravidel informativního
charakteru. Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část verze 1, bude závazná pro všechny žadatele
a příjemce dané výzvy a bude zveřejněna nejpozději v den zpřístupnění výzvy v IS KP14+.“
Pokud bude Příloha doložená žadatelem obsahovat všechny náležitosti, které jsou ve vzoru, tedy pokud
budou např. podpisy ředitelů doloženy v samostatných prohlášeních či jiným způsobem, je to
akceptovatelné.
4) Obecné stanovisko k spolufinancování:
„U soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost se 0 % kofinancování ze strany
příjemce vztahuje pouze na 4 aktivity, které jsou definované jak výzvou, tak materiálem MF k pravidlům
spolufinancování. Jedná se o tyto čtyři aktivity:
1) podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování,
3) aktivity v oblasti vzdělávání a
4) aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu.
Jedna z výše uvedených aktivit musí být nějakým průkazným způsobem doložená ze strany
žadatele/příjemce - že skutečně je jeho činnost zaměřená na jednu z výše uvedených aktivit. Každá MAS
má povinnost být registrována u MV ČR, musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád a strukturu.
Jednou z aktivit MAS sice je projednávání a schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoj, to
však neznamená, že se jedná o aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu.
Sociální partneři jsou definování Radou hospodářské a sociální dohody ČR, která je v ČR
institucionalizovanou platformou pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli s
cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje.“ Plenární schůzi RHSD
ČR - nejvyšší orgán tripartity - tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců

zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace
odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České
republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

