Praha, 12. dubna 2016

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar – Luhačovské Zálesí, o.p.s.),
Hosté: Jiří Drechsler – MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., Ing. Tomáš Vacenovský – MAS ORLICKO, z.s.,
Bohuslava Zemanová – Posázaví o.p.s., Radomír Hanačík – MAS Karlštejnsko, z.ú., Mgr. Milan Oliva – Region
Pošembeří o.p.s.

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Jednání zahájeno v 10:12
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání Výboru byly
průběžně zpřístupněny na interním webu, kam mají přístup členové a náhradníci Výboru po přihlášení, a také
zaslány emailem. Informoval, že jako host dorazí v 11:00 ředitel odboru regionální politiky Ing. David Koppitz, jehož
vstup bude zahrnut do programu.
Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (8 z 13 členů Výboru)
Ověřovatelé zápisu: Ondráčková, Kuthanová

2. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Pošmurný informoval, že byl doplněn bod Stav podaných SCLLD. V rámci zpráv
členů Výboru – zprávy z kraje směrem k NS MAS byla doplněna Národní stálá konference a prezentace v rámci
Regionálních stálých konferencí v krajích. Do bodu Různé byly doplněny body: Členská přihláška Místní akční
skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s., Dopis MAS Jablunkovsko, z. s. a Podpora Slovenských MAS.
Pošmurný prezentoval finální podobu programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Doplnění a schválení programu
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
Jednací řád výboru
‐ aktualizace, schválení
5. Stav podaných SCLLD (David Koppitz, MMR)
6. Rozpočet NS MAS 2016
‐
Plán, členění, naplňování v podrobných položkách
7. Zprávy o činnosti za uplynulé období
předsedy (Pošmurný)
místopředsedů (Krist, Florian)
víceprezidenta ELARD (Sršeň)
‐
členů řídících / monitorovacích výborů OP
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8.

 pravidla implementace ve všech OP – Jan Florian
 IROP – Václav Pošmurný
 PRV – Jan Florian
 OP Z – Markéta Dvořáková
 OP ŽP – Jiří Krist
 OP VVV – Markéta Pošíková
 OP PIK – Olga Ondráčková
‐
zástupců pracovních skupin
‐
členů Výboru – zprávy z kraje směrem k NS MAS (NSK a prezentace v rámci RSK v krajích)
‐
kanceláře NS MAS
Různé
Členská přihláška Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Dopis MAS Jablunkovsko, z. s.
Podpora Slovenské sítě MAS

Usnesení 1/12: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 4. 2016.
Všichni pro
Schváleno
Florian přišel (přítomno 9 členů Výboru a 1 náhradník)

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
Schvaluje:
Usnesení 1/11: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 3. 2016.
Usnesení 2/11: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě posunutí splatnosti členského příspěvku MAS
Strakonicko do 30. 6. 2016.
Usnesení 3/11: Výbor NS MAS schvaluje podklady k jednání Valné hromady a jejich rozeslání členské základně
týden před konání VH NS MAS v Havlíčkově Brodě.
Usnesení 4/11: Výbor NS MAS schvaluje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. jako člena NS MAS.
Usnesení 5/11: Výbor NS MAS schvaluje zapojení NS MAS do mezinárodního projektu PREPARE.

Bere na vědomí:
1/11: Výbor NS MAS bere na vědomí odstoupení MAS Šumavsko, z.s. ke dni 29. 2. 2016.
2/11 Výbor NS MAS bere na vědomí odstoupení člena Kontrolní komise MAS Pomalší o.p.s. ke dni 22. 2. 2016.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 3/10: Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude sloužit jak členské základně, odborné veřejnosti,
tak také laické veřejnosti.
Zodpovědný: zástupci KS
Pokračuje
Úkol 5/10: Poslat připomínky k dohodě o spolupráci s Fórem cestovního ruchu, která bude součástí dalšího jednání
Výboru.
Zodpovědný: zástupci KS
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Splněno, zazněla připomínka Floriana k tomu, jakým způsobem se bude NS MAS na spolupráci podílet. Pošmurný
vysvětlil, že v dohodě budou uvedeny informační toky, informování o aktivitách v oblasti cestovního ruchu a
spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci České republiky. Spolupráce s Fórem cestovního ruchu bude mít na
starosti, v rámci svých kompetencí, předseda NS MAS.
Usnesení 2/12: Výbor NS MAS schvaluje dohodu o spolupráci s Fórem cestovního ruchu a pověřuje předsedu NS
MAS jejím podpisem.
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: 1
Schváleno
Úkol 1/11: Předložit připomínky k návrhu Jednacího řádu Makovičkovi do pondělí 4. dubna, týden před konáním
dalšího jednání Výboru.
Zodpovědný: zástupci KS
Splněno
Úkol 2/11: Zapracovat připomínky členů Výboru do návrhu Jednacího řádu a poslat jako podklad jednání v pátek
před konáním Výboru.
Zodpovědný: Makovička
Splněno, návrh Jednacího řádu byl zaslán v podkladech pro jednání Výboru.
Úkol 3/11: Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů Výboru náhradníkům pro zastupování ve Výboru.
Zodpovědný: zástupci KS
Pokračuje
Úkol 4/11: Oslovit Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ohledně osobního setkání v rámci nákladů na
animaci MAS.
Zodpovědný: Pošmurný
Splněno
Úkol 5/11: Oslovit Ministerstvo průmyslu a obchodu ohledně problematiky OP PIK.
Zodpovědný: Pošmurný
Pokračuje
Tajemnici
Úkol 6/11: Ověřit možnosti čerpání finančních prostředků z projektu Gruzie pro kancelář NS MAS a předložit
souhrn Výboru.
Zodpovědný: Foltýnová
Splněno, možnosti čerpání finančních prostředků z projektu Gruzie byly zaslány v podkladech pro jednání Výboru.
Ostatním
Úkol 2/10: Připravit vizi a plán práce pracovní skupiny Public relations.
Zodpovědný: PS PR
Splněno, podklad byl dodán před VH NS MAS v Havlíčkově Brodě.
Úkol 4/10: Vytvořit zprávu o činnosti PS Stanovy, která bude obsahovat výsledky práce PS Stanovy za rok 2015.
Zodpovědný: PS Stanovy
Splněno, zpráva byla prezentována na VH NS MAS v Havlíčkově Brodě.
Úkol 7/11: Navázat intenzivnější spolupráci na přípravě Zpravodaje venkova.
Zodpovědný: PS PR
Splněno
Úkol 8/11: Vytvořit přehledný souhrn aktivit se zahraničními zeměmi.
Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce
Pokračuje
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OP VVV – Markéta Pošíková

Pošíková požádala Výbor o zařazení jejího bodu OP VVV po kontrole plnění úkolů a usnesení z minulého jednání.
MAP
Pošíková informovala, že žádosti prochází hodnotící komisí a dochází v různé výši ke krácení rozpočtů projektů. PS
Vzdělávání vytvořila dotazník společně s analytikem NS MAS, který byl rozeslán MAS. Dále Libosvár vytvořil analýzu
výstupů 4 hodnotících komisí.
PS také vytvořila dopis pro ŘO OP VVV, jehož přílohou budou analýzy Libosvára a konkrétní příklady. Dopis bude
určen vedoucí odboru paní ředitelce Mgr. Šmíd Winterové a jeho obsahem je poskytnutí zpětné vazby k hodnocení
projektů Místních akčních plánů vzdělávání.
Makovička a Kopecký přišli (přítomno 11 členů Výboru a 1 náhradník)
Pošíková informovala, že spíše radí MAS odvolávat se k rozhodnutí komisí dle názoru paní ředitelky Mgr. Šmíd
Winterové, než stahovat původní žádosti a podávat znovu žádosti nové.
Čarková přišla (přítomno 12 členů Výboru a 1 náhradník)
Kopecký navrhl doplnit do dopisu problém s nemožností opravit formální chyby, než je to postoupeno do výběrové
komise. Pošíková vysvětlila, že OP VK to takto mělo vždy, vyškrtávání je dle nich již procesem hodnocení.
Makovička s dopisem souhlasí a jako závěr konkrétních problémů vidí, že nejsou zajištěny rovné podmínky ke všem
žadatelům, doporučuje tuto skutečnost do dopisu doplnit.
Pošmurný navrhuje, aby ke grafům byly doplněny textové komentáře.
Hanačík doplnil, že u hodnocení je napsáno, že bylo hodnocení konfrontováno s jiným projektem. To je v rozporu
s metodikou, kde je uvedeno, že je hodnocení konkrétní pro zpracovaný projekt.
Pošmurný na závěr uvedl, že dopis bude zaslán na MŠMT k rukám paní ředitelky Šmíd Winterové.

4. Jednací řád Výboru
Makovička informoval, že k Jednacímu řádu přišly připomínky od členů Výboru, které zapracoval. Pozměňovací
návrhy k některým bodům přečetl a byly hlasovány na Výboru.
Usnesení 3/12: Výbor NS MAS schvaluje Jednací řád Výboru se zahrnutím pozměňovacích návrhů tak, jak byly
projednány s okamžitou platností od schválení 12. 4. 2016.
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: 4
Schváleno
Oliva se dotazoval, jaký bude stanoven harmonogram hlášení zpráv o činnosti za uplynulé období vedoucích PS.
Makovička připomněl, že se PS mohou řídit podle plánu činnosti, dle uvážení nebo na základě výzvy Výboru.

5. Stav podaných SCLLD (David Koppitz – ředitel odboru Regionální politiky MMR)
Pošmurný přivítal hosta a předal panu řediteli Ing. Davidu Koppitzovi slovo. Koppitz poděkoval za pozvání a
představil aktuální situaci v hodnocení SCLLD.
K 31. 3. 2016 bylo podáno 165 SCLLD a 13 městských strategií. Připravuje se další výzva na podání, která bude
otevřena na konci dubna na dobu 3 měsíců a bude určena i pro ty MAS, které budou opravovat své strategie.
Ve věcném hodnocení je nyní cca 10 SCLLD.
V hodnocení je cca 20 SCLLD po termínu, k prodlení došlo z kapacitních a technických problémů a Koppitz se za to
za MMR omlouvá. Technické problémy jsou spojeny s MS 2014+ v rámci hodnocení SCLLD, většina odchylek a
nedostatků je již odstraněna. Kapacitní problémy jsou spojeny s rozsahem a objemem hodnocení. Interní tým MMR
byl navýšen a momentálně má 27 hodnotitelů. Dále interní tým, který SCLLD přiřazuje a je zároveň arbitrem. Pokud
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se hodnotitelé neshodují, zasílá SCLLD zpět a současně dává zprávy ŘO – jedná se o 10 osob. Aktuálně jsou schopni
projít 7–10 SCLLD denně a dle výpočtů vychází 12–15 hodin na 1 SCLLD. Usiluje se o krácení těchto lhůt, aby byly
v souladu se lhůtami v MPIN.
Celý proces hodnocení by měl být završen na přelomu léta a podzimu (nejlépe v červnu). Srpen a září se dotknou
těch, kteří budou podávat SCLLD na poslední chvíli. Nebudou se dále otvírat otázky souladu analýz s návrhy
opatření, ale spíše kontrola, co je náplní strategií a jestli je to v souladu s programy.
Pošmurný informoval, že 29. 4. se bude konat NSK, kde bude tato problematika opět řešena a vyzval krajské
zástupce ke sběru dotazů ze svého území.
Koppitz nabídl strukturovanější debatu s MMR. Technické dotazy mohou být směřovány na Ing. Johanu Benešovou
v rámci MS 2014+, Ing. Andrea Daňková bude řešit metodickou pomoc.
Koppitz dále informoval, že 90 % SCLLD se vrací zpět k přepracování a vyjmenoval nejčastější chyby: nedodržení
finančního plánu dle MPIN, nedostatky ve SWOT analýzách, absence některých náležitostí jako např. etického
kodexu hodnotitelů včetně zamezení střetu zájmů, informace průběžné evaluace – povinnost předkládat zprávu
o plnění SCLLD, popis integrovaných a inovativních rysů SCLLD, funkční odkaz na důkazy o zapojení komunity,
informování žadatelů o vyhlášení výzev MAS, opatření řízení rizik atd.
IROP a PRV připravují semináře a workshopy pro MAS v rámci vyhlašování výzev a hodnocení, které se budou konat
pravděpodobně v květnu až červnu.
Oliva se dotazoval na nedostatky v SCLLD, jestli jde spíše o staré nebo nové MAS, jestli to má vliv na kvalitu SCLLD.
Koppitz takovou statistiku nemá, není to prioritní ukazatel.
Guthová se dotazovala na termíny, když první schvalování bude v červnu, tudíž výzvy se budou vyhlašovat v září.
Koppitz vysvětlil, že to závisí na tom, jak rychle jsou schopny MAS zapracovat připomínky, a také na rychlosti ŘO.
Koppitz aktuálně není schopen říct, kdy přesně budou výzvy, předpokládá, že všechno úsilí MMR bude směřovat
k umožnění přípravy a konzultace výzev co nejdříve. Po měsíci může opět shrnout situaci a predikovat aktuální
termíny.
Charouzek se dotazoval na výzvu k SC 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, kde je možné žádost
a způsobilé výdaje konzultovat.
Pošmurný informoval, že konzultace má na starosti Ing. Oldřich Hnátek (e-mail: hnatek@crr.cz) centrála CRR
v Praze. Florian doplnil, že pokud nejsou podle MAS odpovědi z CRR v souladu, tak se mohou obrátit na PS Leader,
která odpovědi ověří.
Florian poděkoval za všechny konzultace týkající se podávání SCLLD. Navrhl pro urychlení hodnocení SCLLD v rámci
porovnávání finančních tabulek říct, která je závazná, jestli ta v MS2014+ nebo příloha. Dufková doplnila, že stejný
případ při porovnání dvou dokumentů je u hodnocení indikátorů.
Ondráčková požaduje konkrétnější připomínky při hodnocení ze strany MMR, často přichází od posuzovatelů pouze
obecné formulace, nejasné pro žadatele, co konkrétně mají upravit.
Florian se ptal, jak se budou řešit opravy, zda to bude formou změnového režimu. Koppitz reagoval, že
přepracováním SCLLD posílá MAS SCLLD novou, která se vrací stejným hodnotitelům.
Makovička upozornil, že dle jeho dosavadních zkušeností budou různé pohledy hodnotitelů, tak aby si připravili na
MMR jednotný a efektivní způsob řešení.
Hanačík informoval, že při vracení strategií k dopracování jsou předmětem i doporučení, což by se nemělo dít.
Dufková se dotazovala na druhé kolo výzev a její průběh. Pošmurný vysvětlil, že když bude MAS vyzvána k doplnění
SCLLD, tak ji může znovu podat pouze v otevřené výzvě, a to několikrát.
Koppitz doplnil, že další výzva po dubnové (3 měsíce) v roce 2016 už nebude. Vysvětlil, že se bude jednat už o
jednotlivce, a že je snaha SCLLD realizovat.
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Čarková poděkovala za všechny informace. Upozornila na to, že MAS Kyjovské Slovácko také odevzdala SCLLD na
poslední chvíli, protože stále reflektovali průběžně zveřejňované aktualizované dokumenty, které do strategie
postupně zapracovávali, a současně museli zajišťovat chod kancelář.
Koppitz informoval, že strategie se hodnotí dle harmonogramu, jak jsou postupně zaregistrovány do MS 2014+.
Kuthanová se dotazovala k Místním akčním plánům vzdělávání, zda není snahou MMR Dohodu o investicích
vyjmout z MAP, ve snaze umožnit možnost rychlejšího čerpání z IROP, s tím, že dohoda by se vytvořila jako
samostatný dokument např. v rámci ORP.
Koppitz reagoval, že IROP usiluje o to, aby se začaly co nejdříve vyhlašovat výzvy a začalo se realizovat, aby se
všechno urychlilo a zjednodušilo. Více nedokázal odpovědět a dotaz bude zaslán na kompetentní osobu - ředitele
odboru řízení operačních programů Ing. Rostislava Mazala. Pošmurný doplnil, že NS MAS dává informace o MAP
směrem k IROP.

6. Rozpočet NS MAS 2016
Pošmurný informoval, že rozpočet je řešen od podzimu 2015. Podrobným plněním rozpočtu dle položek je pověřen
Výbor na základě usnesení VH NS MAS, která se konala v Havlíčkově Brodě. Pošmurný kladně kvitoval aktivity
kanceláře NS MAS, která se ale musí naučit lépe prezentovat odvedené aktivity.
Pošmurný informoval, že NS MAS podala projekt Prezentace ČR v zahraničí na MZe, který nebyl schválen. Projekt
MMR byl schválen s rozpočtem 560 000 Kč dotace, zatím však není písemné vyhodnocení rozhodnutí. Projekt OPTP
se průběžně připravuje.
Florian připomněl, že se na minulých Výborech řešila skladba předloženého rozpočtu, kdy nejde pouze o náklady
a výnosy.
Foltýnová vysvětlila, že některé finanční zálohy k projektům už jsou na účtu, ale na některé částky se čeká. Projekt
Resilience pokračuje a bude ukončen 30. 4. 2016 s tím, že mzdové náklady jsou hrazeny do března 2016.
Proběhla diskuze nad výší mzdových limitů pro zaměstnance, kdy Florian navrhnul 33 000 Kč hrubé mzdy jako
nejvyšší pro zaměstnance NS MAS. Krist navrhuje první stanovit zásady a poté podle nich nastavit tabulku. Krist
navrhuje horní limit, a to 42 000 Kč. Makovička navrhl, aby předseda stanovil limit a aby se to promítlo do rozpočtu.
Pokud si sekretariát sežene projekt na financování a bude tam i vyšší mzda, tak s tím nemá problém.
Krist navrhl k hlasování horní limit hrubé mzdy 42 000 Kč pro tajemnici a horní limit hrubé mzdy 33 000 Kč pro
ostatní zaměstnance s tím, že předseda bude mít možnost udělit zaměstnancům 20% limitem pohyblivé složky.
V případě, že budou pracovníci vyčleněni do schváleného projektu, tak se budou řídit limity, které Výbor odsouhlasí
pro konkrétní projekt. Zemanová souhlasí s Kristem, jednou ročně 20 % odměn. Makovička souhlasí s Florianem a
je to názor řádného hospodáře. Dufková také souhlasí s Florianem.
Florian navrhuje, pokud je hodně práce, přijmout dalšího zaměstnance, namísto přeplacení jednoho člověka, který
to nemůže zvládnout.
Makovička poznamenal, že neexistují pravidla na tvorbu rozpočtu, pouze chybí limity a struktura by měla být
oddělena od financování z členských příspěvků. Nabídl pomoc při zpracování rozpočtu. Krist navrhl, aby si rozpočet
vzala na starosti Kontrolní komise.
Úkol 1/12: Sestavit rozpočet NS MAS, kdy budou odděleny příjmy a výdaje jednotlivých projektů od režijního
rozpočtu.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: Pošmurný
Usnesení 4/12: Výbor NS MAS schvaluje limit hrubé mzdy 33 000 Kč pro zaměstnance NS MAS.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 8
Neschváleno
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Usnesení 5/12: Výbor NS MAS schvaluje horní limit hrubé mzdy 42 000 Kč pro tajemnici a horní limit hrubé mzdy
33 000 Kč pro ostatní zaměstnance s tím, že předseda bude mít možnost udělit zaměstnancům 20% limitem
pohyblivé složky 1 krát ročně a limity na osobní výdaje.
Pro: 6 Proti: 4 Zdržel se: 3
Neschváleno
Úkol 2/12: Stanovit limity na mzdové a osobní náklady pro zaměstnance NS MAS.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: zástupci KS
Rozpočet NS MAS se bude řešit na dalším jednání Výboru jako hlavní bod společně s limity pro zaměstnance.
Kašpar odešel (přítomno 12 členů Výboru)
Pošmurný pokračoval v jednání a vyzval Výbor k potvrzení faktury za členský příspěvek do ELARD, který je stanoven
v rozpočtu.
Usnesení 6/12: Výbor NS MAS schvaluje úhradu členského příspěvku ELARD ve výši 6 000 EUR.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno

7. Zprávy o činnosti za uplynulé období
Zpráva předsedy Pošmurného
6. 4. Jednání – náměstek Semorád, MMR Praha
Projednáván byl proces hodnocení strategií, MS 2014+, zpožďování termínů a zintenzivnění aktivity ze strany MMR,
návaznost výběru strategií na financování z IROP 4.2 a následná vazba na plnění indikátorů k 31. 10. 2018.
Výsledkem bylo potvrzení účasti ředitele Koppitze na jednání Výboru NS MAS 12. 4. 2016.
6.4. Schůzka CENIA Praha
Na schůzce byly řešeny možnosti vzájemné spolupráce, úprava a soulad kritérií Místní agendy 21 a také možnost
jmenování zástupce NS MAS v pracovní skupině Místní agendy 21.
17. 3. VH NS MAS Havlíčkův Brod
Pošmurný znovu všem poděkoval za průběh jednání. Kuthanová zhodnotila pozitivně také účast MAS. Florian také
poděkoval, a to jak sekretariátu, tak také pořadatelům.
Pošmurný informoval, že by se měl Výbor zamyslet nad termíny Valných hromad ve vztahu ke schvalování rozpočtu.
Nyní se rozpočet schvaluje 3 měsíce po začátku roku v termínu, kdy už se platí výdaje NS MAS. Listopadová VH by
měla schvalovat rozpočet pro nadcházející rok. Jarní VH by měla schvalovat výsledky hospodaření.
Pošmurný dále informoval o připravovaném memorandu o Krajině, které bylo zasláno jako podklady jednání
Výboru. Florian se dotazoval, jestli by k dohodě o krajině nemělo být přizváno i MŽP a AOPK. Pošmurný reagoval,
že se jedná o postojích ke krajině ze strany Ministerstva zemědělství. Není to deklarace o krajině, ale spolupráce
MZe a NS MAS o rozvoji krajiny na venkově. Krist doplnil, že se jedná o návaznost na výsledek jednání, které
proběhlo před půl rokem na MZe.
Zpráva místopředsedy Krista
8. 3. Setkání PS Program a vize Slaný
Krist informoval, že zápis z jednání bude rozeslán všem MAS. Bylo navrženo 6 strategických cílů - směrem ven se
jedná o upevnění pozice MAS a NS MAS. Dovnitř se jedná o kvalitu MAS, lepší a větší spolupráce, prezentace servisu
NS MAS. Dnes po Výboru se bude pokračovat v diskuzi nad strategií NS MAS. Další jednání PS bude po Výboru
v květnu v Olomouckém kraji.
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10. 3. Konference Odpovědné veřejné zakázky Brno
Výsledky konference, které se zúčastnil místopředseda Jiří Krist, budou zveřejněny zde. MAS mohou použít tyto
závěry jako inspiraci pro zájemce o veřejné zakázky v území (například tipy na doplnění stanovení parametrů
ekonomické výhodnosti nabídky).
16. 3. Závěrečná konference k projektu Resilience Havlíčkův Brod
Konference se účastnila norská velvyslankyně a zástupci ministerstev. Na závěr byla schválena resoluce přílohy č.
5 k Integrovanému záchrannému systému v IROP k podpoře SDH ohledně změkčení pravidel pro metodu LEADER,
kterou naleznete na webu NS MAS na záložce projekty a také na odkaze zde.
31. 3. Rada Vlády pro NNO v Praha
Za NS MAS byli nominováni tři zástupci jako náhradnicí Rady Vlády pro NNO s doporučením Jitky Doubnerové (MAS
Frýdlantsko), kdy Rada vlády si vybrala z kandidátů náhradníka Jana Balcara (MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.).
OPŽP
V současné době došlo k jasnému sdělení ze strany MŽP o rozvolnění indikátorů pro MAS, které jsou v CHKO a měly
přidělenou alokaci na výsadbu. MAS byla informace hromadně zaslána (rozvolnění se týká využití výsadeb striktně
v území CHKO dané vybrané MAS- pouze není nutné, aby výsadby probíhaly na LPIS, mohou kdekoli na území CHKO
v MAS, ale MAS musí splnit „rozvolněné indikátory“).
Do dalšího období je snaha o rozvolnění. 20.4 bude jednání s MŽP o akceptaci malých úprav. Mělo by se počkat,
co se nevyčerpá do roku 2018 a po tomto roce nabídnout nevyčerpané alokace MAS mimo CHKO a NP za
předpokladu, že to bude 1 projekt celkově podaný krajským sdružením MAS za kraj.
Zpráva místopředsedy Floriana
Proběhly semináře k šablonám pořádané MŠMT a NS MAS, kde byla informace o animaci 4.2. Na posledním
semináři byl zástupce CRR.
Přijede turecká delegace, která chce v ČR strávit týden. Pomoci s tureckou delegací mají zájem MAS Moravská
cesta, MAS Horní Pomoraví, Region Haná a MAS Splav. Dufková má také zájem na spolupráci s Turky.
Vedení NS MAS společně s PS Mezinárodní spolupráce konzultovalo společně podporu Neziskové organizace
AGORA, kdy se řešil stejný mezinárodní projekt i minulý rok.
Připravují se semináře a workshopy pro MAS na přípravu výzev. Předpokládají se 2 zástupci za MAS. Obsahem
budou základní informace, administrace, vyhlašování výzev a režijní výdaje.
Pošmurný vyzval členy Výboru k hlasování o zajištění seminářů a workshopů pro MZe.
Usnesení 7/12: Výbor NS MAS schvaluje pověřit Floriana zpracováním cenové nabídky na zajištění seminářů a
workshopů pro MZe, při kterých poskytne sekretariát NS MAS součinnost a zároveň dojde ke kombinaci
projektových a režijních nákladů.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno
Zpráva prezidenta ELARD Sršně
V rámci ELARD byla řešena situace na Slovensku a v dalších evropských zemích v rámci hodnocení výběru strategií
MAS. Dále se řeší stanovy a výše členských příspěvků na úrovni ELARD, kdy NS MAS může navrhnout způsob
výpočtu.
Informoval, že 20. 4. bude MV při DG Regio a vyzval členy Výboru k návrhům, co má za ČR prezentovat. Sršeň
vysvětlil, že se snaží nastavit férovější členské příspěvky pro EU země. Makovička navrhl prosazovat na mezinárodní
úrovni, aby se CLLD dostala do zákonných norem EU.
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Sršeň informoval, že nyní probíhá exkurze Gruzínců (zástupci gruzínského ministerstva zemědělství, zástupci LAG
Kazbegi, zástupci jiné MAS) v rámci projektu LAG Kazbegi s organizací Člověk v tísni. V rámci exkurze návštěva MZe,
ASZ a MAS. Člověk v tísni oslovil Sršně, že by rád spolupracoval na dalším projektu v Gruzii pro MAS v jiném regionu.
Dále informoval o možnosti cesty zástupce MAS do Štrasburku 10. – 12. květen (akci organizuje SMS) - nahlášení
účastníci budou v pořadníku.
Na závěr informoval, že SMS ČR podalo projekt, jehož cílem je vybudovat systém, kdy v každém kraji budou 2 lidi,
kteří budou podporovat vytvoření společných projektů obcí, osvěta pro starosty, semináře a sběr dat a
vyhodnocení, k čemu se hodí mikroregion nebo MAS.
Členů řídících / monitorovacích výborů OP


pravidla implementace ve všech OP – Jan Florian

Informace k OP zazněly v rámci ostatních příspěvků Floriana.


IROP – Jan Florian

Předpokládá se vydání aktualizovaného harmonogramu výzev. Výzvy pro MAS budou v termínech: 25. 5. –
Plánovací dokumentace, 30. 5. – Doprava, 26. 7. – Sociální služby a památky, 15.8. Sociální podnikání. 4. 11.
Vzdělávání a 22.11. Integrovaný záchranný systém.


PRV – Jan Florian

Na webu MZe a SZIF jsou k dispozici 3 dokumenty, a to Pravidla MAS pro administraci, Pravidla 19.2.1 pro příjemce
a Pravidla 19. 3. 1. pro projekty spolupráce. Informace o pravidlech spolu s komentáři PS LEADER budou zaslány
tajemnicí NS MAS.


OP ŽP – Jan Florian

Bude se konat 20. 4. schůzka, jak už avizoval Krist. Je snaha o maximální rozvolnění stávajících opatření a
maximalizace požadavků pro nadcházející roky.
Krist doplnil, že jsou snahy s MAS Český sever o vyřešení kofinancování v OP ŽP tím, že na křídlatku bude 100 %
dotace a na výsadbu 75 %. Krist s tím nesouhlasí, protože MAS to mají ve SCLLD zapracováno jinak.
Pošmurný doplnil, že MŽP nemůže změnit poměry mezi vlastním financováním a dotací. Pokud bude někde vyšší
dotace, tak ji někde musím sebrat.


OP Z

Florian informoval, že byla zveřejněna příručka Pravidla zapojení do OPZ při implementaci strategií CLLD, která byla
rozeslána tajemnicí NS MAS.
Pošmurný doplnil dle podkladů od Markéty Dvořákové, že MPSV připravuje dva semináře 19. 5. a 31. 5. v Praze a
11. 5. v Olomouci. Obsahem bude seznámení s obsahovou a procesní stránkou výzvy a poté budou tematické
semináře v červnu a září v Praze a Olomouci na aktivity podporované v rámci zaměstnanosti a typové projekty.


OP PIK – Olga Ondráčková

V podkladech pro jednání Výboru byl zaslán výtah obsahující informace k OP PIK pro rok 2016, který bude zveřejněn
v zalogované části webu pro MAS. Dále informovala, že do OP PIK bude více zapojen náhradník pan Černý z MAS
Mezilesí.
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Zástupců PS skupin
PS Mezinárodní spolupráce
Charouzek informoval, že v podkladech byl zaslán přehled možnosti čerpání finančních prostředků z projektu
Gruzie. EK byl zaslán dotaz na nájem kanceláře, zda je možné ho převést a platit z projektu.
PS Stanovy
Kopecký informoval, že další schůzka PS bude koncem dubna nebo začátkem května.
Ondráčková se dotazovala na Stanovy pobočného spolku. Kopecký informoval, že Stanovy pro pobočné spolky
budou vycházet ze Stanov NS MAS. Výbor bude schvalovat vzor Stanov a pobočný spolek je bude moci přijmout.
Nyní se KS řídí dle platných Stanov NS MAS. Spolky, které již mají právní subjektivitu, by měly počkat na nové
Stanovy. Krajská sdružení, která si odsouhlasila přijetí kroků pro zavedení IČ musí souhlasit se současnými
stanovami NS MAS a požádat Výbor o schválení pobočného spolku.
Členů Výboru – zprávy z kraje směrem k NS MAS, NSK a prezentace v rámci RSK v krajích
KS NS MAS Středočeského kraje
Pošmurný informoval že KS NS MAS Středočeského kraje na krajské valné hromadě schválila pobočný spolek a žádá
Výbor o schválení pobočného spolku.
Usnesení 8/12: Výbor NS MAS schvaluje KS NS MAS Středočeského kraje jako pobočný spolek NS MAS.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Schváleno
KS NS MAS Královehradeckého kraje
Kuthanová informovala, že v rámci RSK v Královehradeckém kraji byla prezentována jasná, krátká a stručná
prezentace SCLLD. KS MAS KHK byla založena platforma na MAP, kde jsou všechny zpracovatelé MAP ORP KHK.
Na závěr informovala, že dvě MAS mají kontrolu z finančního úřadu na OPTP.
KS NS MAS Jihomoravského kraje
Čarková informovala, že už také proběhla RSK Jihomoravského kraje a prezentace SCLLD. Dále budou pořádat na
platformě krajského úřadu dne 25. 4. 2016 den MAS s názvem MAS včera, dnes a zítra, kde se budou prezentovat
všechny MAS a budou přizváni politici, aktéři venkova a starostové.
KS NS MAS Libereckého kraje
Zemanová informovala, že v rámci RSK Libereckého kraje prezentovala Jitka Doubnerová z MAS Frýdlantsko a
hejtman se dotazoval, co bude s finančními prostředky vyčleněnými na MAS pro rok 2016, když výzvy nebudou
vyhlášeny. Florian vysvětlil, že finanční prostředky nejsou stanoveny vždy přesně na rok, ale na období na celou
strategii.
Kancelář NS MAS
Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru byl zaslán systém mailingu od tajemnice viz příloha č. 1,
kde jsou uvedena pravidla, jakým způsobem by měly být posílány informační emaily z kanceláře NS MAS jako např.,
že přístup do zalogované části webu mají pouze členské MAS na základě zaplacení členského příspěvku.
Usnesení 9/12: Výbor NS MAS schvaluje systém mailingu tajemnice a jeho zapracování do směrnic NS MAS
(neplatící členové nebudou mít po datu splatnosti faktur jako členů NS MAS přístup do zalogované části webu NS
MAS)
Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 3
Schváleno
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V podkladech byly dále zaslány výsledovky, daňové přiznání na rok 2015, základní informace ke smlouvám na
nájem kanceláře v Hanušovicích a správu webové databáze od společnosti SEAL.
Čarková se dotazovala, proč je kancelář na jiném místě než sídlo organizace, protože dle Jihomoravských MAS je
to neekonomické. Pošmurný vysvětlil, že kancelářské místo u Posázaví stojí více než u MAS Horní Pomoraví.
Makovička požádal o dodání smlouvy o nájmu kanceláře NS MAS na další jednání Výboru.
Florian navrhuje snížení částky za nájem kanceláře na 1 500 Kč, nebo aby zaměstnanci pracovali z domu.
Dále se řešila informace k návrhu smlouvy od společnosti SEAL, kdy Libosvár informoval, že by se jednalo o smlouvu
na údržbu a provoz databáze NS MAS http://databaze.nsmascr.cz/
Databáze se schvalovala na Výboru v předchozích letech a data mohou být poskytnuta a sloužit MAS. Data jsou
aktualizována kanceláří NS MAS, která zajišťuje kompletní správu databáze. Původní data byla od SZIF, nově budou
data poskytována od MMR.
Návrh smlouvy bude zaslán v podkladech pro další jednání Výboru.
Úkol 3/12: Oslovit MAS, aby zkontrolovaly aktuálnost dat v databázi na webu NS MAS.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: analytik
8.

Různé

Členská přihláška Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Pošmurný informoval, že byla zaslána Členská přihláška Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. ke dni
4. 4. 2016. Pošmurný vyzval členy Výboru k hlasování.
Usnesení 10/12: Výbor NS MAS schvaluje Místní akční skupinu Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. jako člena NS MAS
ke dni 4. 4. 2016.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno
Dopis MAS Jablunkovsko, z. s.
Krist informoval, že MAS Jablunkovsko, z. s. dochází finanční prostředky a usilují o dohodu s Českou spořitelnou.
MAS už dostala úvěr, ale nižší než plánovali.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že KS nemají zprávy, že by MAS nedostávaly úvěry. Česká spořitelna
přistupuje ke každému žadateli individuálně a pravděpodobně MAS neprošla finanční jistotou. MAS by si měla
zkusit jinou banku. Pošmurný si i přesto sejde se zástupci České spořitelny.
Podpora Slovenské sítě MAS (NSS MAS)
Krist informoval, že Slovenská národní sít spolupracuje s novou slovenskou ministryní. Proběhla diskuze nad situací
na Slovensku v rámci hodnocení výběru strategií MAS, která navazovala na předchozí diskuzi v rámci Zprávy
prezidenta ELARD Sršně.
Usnesení 11/12: Výbor NS MAS schvaluje podporu Slovenské sítě MAS, jejich úsilí a doufá ve spravedlivé jednání
při výběru jejich SCLLD.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno
Hanačík se dotazoval, zda už nyní se ví o MAS, které neprošly formálními náležitostmi v hodnocení v ČR. Pošmurný
informoval, že jedné MAS byla vyřazena SCLLD, ale může podat žádost znovu v další výzvě, která je plánovaná na
duben tohoto roku.
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Konec jednání: 15:20
Další jednání Výboru bude v úterý 10. května 2016 v Olomouci.
Ověřil dne:

19. 4. 2016

Ondráčková

19. 4. 2016

Kuthanová

