Praha 11. dubna 2017

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru
Hosté a další: Mgr. Tomáš Zatloukal, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Jednání zahájeno v 10:05
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány emailem.
Z jednání byl pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.
Krist informoval, že den před jednáním Výboru se sešel předseda, místopředsedové a kancelář a proběhla diskuze
nad novým nastavením chodu organizace. Kuthanová vysvětlila, že bude místopředsedkyně pro vnitřní záležitosti,
která se bude zabývat lepším přenosem informací krajských zástupců k MAS a kontrolou procesu a uvedla návrh
na podávání rychlé informace z Výboru nejpozději do druhého dne po jednání přes tajemnici všem členským MAS.
(Pozn.: Při rozesílce bylo rozhodnuto, že zprávy budou zasílány přes krajské zástupce namísto tajemnicí). Tvorbu
zpráv bude mít na starosti Kuthanová (MAS Hradecký venkov), Kovářová (MAS Holicko), Martinů (MAS Poličsko) a
Charouzek (MAS Královská stezka) společně s tajemnicí. Zástupci budou mít zároveň na starosti ověřování zápisu
z jednání Výboru NS MAS (na zkoušku min. dva po sobě jdoucí Výbory).
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Martinů, Kovářová, Charouzek

2. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Foltýnová informovala, že v programu byly do bodu 8. Různé doplněny: Regiony
2017, Pověření kanceláře k placení faktur NS MAS, tisk Výroční zprávy NS MAS 2016, Vyjádření ministryně Karly
Šlechtové k navýšení alokace. Následně dal Krist hlasovat finální podobu programu.
Finální podoba programu:
1.

Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Krist)

2.

Doplnění a schválení programu (Krist)

3.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)

4.

Akční plán NS MAS 2017-18 (Krist)
Plán práce Výboru 2017
Plán plnění Strategie NS MAS 2030
Revize zastoupení NS MAS

5.

Jednací řád výboru NS MAS (Kuthanová)

6.

Chod kanceláře (Foltýnová)
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7.

Rozpočet NS MAS 2017 (Hamplová)

8.

Výstupy z Národní stálé konference (Florian)

9.

Koncept projektu OPTP technická spolupráce NS MAS a IROP při realizaci výzev MAS (Krist)

10. Spolupráce s Českou školní inspekcí (Mgr. Tomáš Zatloukal - ústřední školní inspektor, PhDr. Ondřej
Andrys, MAE - náměstek ústředního školního inspektora)
11. Informace z krajů a RSK
12. Různé
Informace o postupu jednání o úpravách CLLD v OPŽP (Hrdoušek)
LeaderFEST 2017, Oslava 10. výročí založení NS MAS (Krist)
účast na Agrokomplexu Nitra 2017 (Krist)
Regiony 2017
Pověření kanceláře k placení faktur NS MAS
tisk Výroční zpráva NS MAS 2016
Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k navýšení alokace
Usnesení 1/1: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 4. 2017.
Všichni pro
Schváleno

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
Schvaluje:
Usnesení 1/22: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 15. 3. 2017.
Usnesení 2/22: Výbor NS MAS schvaluje přípravu žádosti o podporu projektu OPTP technická spolupráce NS MAS
a IROP při realizaci výzev MAS.
Usnesení 3/22: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě NS MAS tajnou volbu předsedy a místopředsedů.
Usnesení 4/22: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě počet místopředsedů 3.
Usnesení 5/22: Výbor NS MAS schvaluje návrhy částek na zajištění setkání v jednotlivých krajích v rámci projektu
OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje, kdy bude použit výpočet pro
kraj paušál 6 000 Kč + počet MAS v kraji.
Usnesení 6/22: Výbor NS MAS schvaluje nominace zástupce Ing. Jiřího Krista do Rady Vlády pro Nestátní neziskové
organizace.
Usnesení 7/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci náhradníka Mgr. Jana Balcara, Ph.D. do Rady Vlády pro Nestátní
neziskové organizace.
Usnesení 8/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci zástupců Jana Floriana a Bohuslavy Zemanové do Oponentní
skupiny k Jednotnému metodickému prostředí při Ministerstvu pro místní rozvoj.
Usnesení 9/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci zástupců do Tematických pracovních skupin ke Společné
zemědělské politice při Ministerstvu zemědělství. Do pracovní skupiny ke „Společné organizace trhu a komodity“
zástupce Ing. Mgr. Marka Hartycha, pracovní skupiny „Přímé platby“ zástupce Ing. Františka Wintera, pracovní
skupiny „Program rozvoje venkova“ zástupce Romanu Zemanovu.
Usnesení 10/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci zástupce Mgr. Dagmar Quiskovou do Pracovní skupiny
Agroturistika při Ministerstvu zemědělství.
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Usnesení 11/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci zástupce Ing. Jiřího Krista do Pracovní skupiny Agenda 21 při
Radě vlády po udržitelný rozvoj.
Usnesení 12/22: Výbor NS MAS schvaluje nominaci zástupce Bc. Markéty Dvořákové, DiS. do Pracovní skupiny
k problematice podpory seniorů při Evropské síti proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Usnesení 13/22: Výbor NS MAS schvaluje pořádání kulatých stolů k Operačním programům.
Usnesení 14/22: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem a pověřuje jejím podpisem předsedu NS MAS a koordinátora v území Jiřinu Bischoffiovou z MAS
Labské skály.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 2/22: Zaslat tajemnici NS MAS termíny setkání MAS a ŘO v rámci projektu OPTP v jednotlivých krajích.
Zodpovědný: zástupci KS
Pokračuje. Setkání v Plzeňském kraji proběhlo 4. dubna. Liberecký kraj uskuteční setkání 11. května. Ostatní kraje
zatím termíny nedodaly.
Florian znovu vysvětlil, že se jednání o setkání v rámci projektu OPTP, kde by mělo dojít k výměně informací mezi
MAS a ŘO. Členům Výboru bude znovu rozeslána souhrnná informace a návod, jak při organizaci setkání
postupovat. Winter doplnil, že KS NS MAS Olomouckého kraje bude pořádat setkání každý měsíc a bude na něj zvát
zástupce ŘO.
Úkol 3/22: V případě změny funkcí NS MAS, ne/zájmu o dané téma nebo pracovní skupinu, monitorovací výbor
atd. zaslat aktualizace nominací, které jsou uvedeny v tabulce Přehled nominací 2017 do kanceláře NS MAS.
Zodpovědný: zástupci KS
Splněno. Aktualizované nominace doplněné o poznámky zástupců byly v podkladech jednání Výboru a budou řešeny
v samostatném bodu jednání Výboru.
Tajemnici
Úkol 1/22: Vytvořit projektový záměr projektu OPTP s pracovním názvem technická spolupráce NS MAS a IROP při
realizaci výzev MAS, jehož schválení se bude řešit na Výboru NS MAS 11. dubna 2017 v Praze.
Splněno. První koncept byl v podkladech jednání Výboru a bude řešen v samostatném bodu jednání Výboru NS MAS.
Úkol 4/22: Obeslat zástupce a náhradníky viz tabulka Nominací zástupců NS MAS 2017, aby vytvořili shrnutí, jaký
je přínos účasti NS MAS na setkáních v orgánech, kam byli jmenováni.
Splněno. Aktualizované nominace doplněné o poznámky zástupců byly v podkladech jednání Výboru a budou řešeny
v samostatném bodu jednání Výboru NS MAS.

4. Akční plán NS MAS 2017-18
Plán práce pro Výbor NS MAS
Krist informoval, že kromě Výboru v Praze a Olomouci by se konaly během roku 3 výjezdní zasedání do jiných míst
ČR. Podmínky pro zajištění jsou dobrá dopravní dostupnost a přiměřené cenové ubytování. Vždy den před konáním
Výboru se bude konat jednání předsedy, místopředsedů a kanceláře. Pošmurný navrhl místo pro konání
červnového Výboru v Českém Šternberku ve Středočeském kraji při ceně za ubytování cca 650 Kč/osoba.
Plán plnění Strategie NS MAS 2030
Krist připomenul, že Strategie NS MAS 2030 má 6 základních oblastí. Proběhla schůzka na MMR s náměstkem Ing.
Zdeňkem Semorádem, ředitelem Ing. Rostislavem Mazalem a vedoucí oddělení Implementace integrovaných
nástrojů Vedoucí oddělení Ing. Lenkou Kriegischovou. MMR navrhuje NS MAS projekt na hodnocení kvality MAS,
čímž by byla plněna jedna z aktivit Strategie NS MAS 2030.
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Přišel Lahoda (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)
Krist by předjednal s Národní sítí zdravých měst (NSZM) nebo Vysokou školou Báňskou možnosti metodiky a systém
hodnocení kvality MAS. Řízení jakosti MAS by mohla být další aktivita a mohlo by být řešeno v rámci dalšího
projektu OPTP společně s helpdesk k MS2014+ pro MAS.
Charouzek se dotazoval, co přesně by se v rámci hodnocení kvality v MAS řešilo. Krist vysvětlil, že v metodice NSZM
se řeší administrativní kvalita nebo realizace Strategie CLLD.
Martinů se dotazovala, jestli se jedná o stejné hodnocení MAS, které dělal SZIF v minulém období 2007-2013. Krist
informoval, že ne.
Pošmurný informoval, že metodika pro hodnocení MAS na úrovni NSZM existuje cca 2 roky. Pošmurného zajímalo,
co to MAS přinese, protože několik MAS má ISO (aktuálně 3 MAS v ČR), ale žádný kontrolní orgán to nikdy
nezohlednil. Metodika NSZM zase nebude stačit ŘO.
Zemanová B. doplnila, že by se mohlo jednat o analýzu rizik, podle které by pak byly MAS od ŘO kontrolovány. Ty
MAS, které dopadnou hůře, budou kontrolovány víc a naopak.
Přišel Novák (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)
Krist vysvětlil, že metodika NSZM byla uznána Ministerstvem vnitra a patří mezi uznávané metody řízení kvality ve
veřejné zprávě. V projektu půjde o dobrovolnost a sebehodnocení v MAS. Pošmurný doplnil, že by měly MAS dostat
vysvětlení záměru o hodnocení MAS v dostatečném předstihu. Pošmurný se dále dotazoval, zda se jedná
o hodnocení MAS pro všechny ŘO a zda je to zakomponováno v metodickém prostředí. Zemanová B. doplnila, že
se jedná o režie MAS, tudíž bude projekt směřován spíše pro ŘO IROP.
Krist navrhuje, aby byla svolána PS Program a vize, kde je v rámci Strategie NS MAS 2030 kvalita MAS řešena –
bude dále rozpracováno.
Revize Nominací 2017
Krist informoval, že v podkladech k jednání Výboru byl zaslán přehled nominací.
Hamplová má zájem o OP PIK, hlavně v oblasti restrukturalizace krajů a těžký průmysl. Novák ještě upřesní svůj
zájem o OP PIK v oblasti malé a střední podniky.
Pošmurný informoval, že PS pro MPIN pod MMR již nefunguje, proto byla tato nominace vymazána. Dále uvedl, že
akce Má vlast a Modlitba za domov už nejsou v režii MAS.
Winter požádal o renominaci do Koordinačního výboru Celostátní sítě pro venkov za Františka Kopeckého.
Tajemnice zašle renominaci na Ministerstvo zemědělství.
Dále byla navržena změna zastoupení v Platformě k CLLD, kdy zůstává Florian a nově nominování budou Novák a
Libosvár (kvůli monitorovacímu systému).
Makovička je v PS k Memorandu o krajině, PS se zatím ani jednou od roku 2016 nesetkala.
Proběhla diskuze nad renominací do Národní stále konference. Nově budou v komoře Regionální Jiří Krist a na
komoře ITI a IPRÚ Jana Kuthanová. Jan Florian za komoru CLLD zůstává.
Krist se dotazoval na názor Výboru pořádat podzimní Valnou hromadu 2017. Pošmurný vysvětlil, že Valná hromada
na podzim by měla schválit rozpočet NS MAS tak, aby to odpovídalo jeho čerpání. Dále by se daly schvalovat
opravené Stanovy NS MAS (např. změny, aby rozpočet schvaloval výbor), téma hodnocení kvality MAS. Krist
navrhuje pro pořádání podzimní VH Lednicko-valtický areál. Hamplová informovala, že místo pro konání Valné
hromady by mělo být umístěno lépe ve středu republiky, pro lepší dopravní dostupnost pro všechny MAS. Winter
navrhuje podzimní VH nepořádat. Makovička navrhl pro tento rok pořádat i podzimní VH, ale pak už nastavit pouze
jednu VH za rok.

Strana 5/10

Krist shrnul témata pro podzimní Valnou hromadu a to rozpočet NS MAS na 2018, Hodnocení kvality MAS a
změnu Stanov (hlasování 2/3, kompetence výboru, předsedy, chyby a další kosmetické úpravy).
Úkol 1/1: Projednat na krajích pořádání podzimní Valné hromady.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: zástupci KS
Makovička doplnil, že by mělo být vytvořeno zadání úpravy Stanov a kdo se tím bude zabývat. Pošmurný doplnil,
že Stanovami se nyní zabývá právní kancelář, která dostala verzi schválenou Valnou hromadou 16. března 2017
v Hranicích. Ke Stanovám má 19. dubna v Benešově proběhnout jednání právníka a předsedy NS MAS. Winter
doplnil, že si dopracování Stanov bere na starosti, spojí se s paní Danielovou z MAS LVA, která už s úpravou Stanov
pomáhala před březnovou Valnou hromadou a připojí se také ke schůzce s právníkem.
Krist vyzval k hlasování k zastupování Františka Wintera v koordinačním Výboru CSV.
Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje renominaci Ing. Františka Wintera do koordinačního Výboru CSV.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Charouzek, Winter)
Schváleno
Dále vyzval k potvrzení tabulky nominací 2017.
Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje změny v tabulce nominací a souhlasí s navrženými změnami v rámci Výboru
11. dubna 2017.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Charouzek)
Schváleno

5. Jednací řád Výboru NS MAS
Kuthanová informovala, že v podkladech jednání Výboru NS MAS byl zaslán jednací řád Výboru, který se naposledy
schvaloval 10. ledna 2017. K jednacímu řádu nepřišly do kanceláře žádné připomínky a Výbor souhlasí se
současným jednacím řádem. Novelizace (pravidelní ověřovatelé, krátké zprávy z Výboru, atd.) Jednacího řádu bude
realizována do budoucna.

6. Chod kanceláře
Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru byla zpráva kanceláře za měsíc březen viz příloha č. 1.
Pošmurný informoval, že předal aktuální seznam toho, co se dělalo a co je nyní nutné řešit novému předsedovi NS
MAS Jiřímu Kristovi, který byl zvolen předsedou na Valné hromadě NS MAS 16. března v Hranicích. Novým sídlem
organizace se stala adresa Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí.
Hamplová doplnila, že proběhla schůzka ve Varnsdorfu s tajemnicí k chodu kanceláře k účetnictví, protože je
zapotřebí některé věci ještě doladit a přidat do interních směrnic. Úpravy se budou týkat hlavně projektů, které NS
MAS nyní nově realizuje. Další úpravy se budou týkat záloh, postupech v projektech, platby kartou, pravidelné
plnění směrnic společně s kontrolním orgánem dvakrát do roka. Hamplová se navrhla jako iniciátor revize směrnic.
Winter doplnil, že by se také zapojil do jejich revize.
Úkol 1/2: Zpracovat účetní úpravu Směrnic NS MAS 2017.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: Hamplová, Winter
Krist požádal, aby do Směrnic NS MAS bylo zapracováno pověření tajemnice placením faktur v předem stanoveném
limitu.
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7. Rozpočet NS MAS
Hamplová informovala, že v podkladech jednání Výboru byl zaslán rozpočet, který schválila Valná hromada 16.
března v Hranicích. V rámci úpravy Směrnic navrhuje kontrolu a plnění rozpočtu NS MAS 2x ročně a to 31. května
a 30. listopadu. Nesouhlasí s tím, aby v rozpočtu byly projekty, které nejsou předem schválené. Dále by měly být
pro kancelář víc specifikované obecnější položky tak, aby dokázala jasně plnit rozpočet bez zatěžování Výboru.
Foltýnová doplnila, že u rozpočtu byl doplněn návrh na možnost proplácení cestovnému členům Výboru pro další
diskuzi. Winter navrhuje, aby si každý člen Výboru udělal přehled cestovního za jeden měsíc, aby se dala vytvořit
sazba pro paušál nebo limit. Kuthanová navrhuje, aby KS zástupci měli proplacené cesty, kam je vysílá Výbor a
jednají za celou NS MAS. Neproplácela by účast na Výboru, kam jsou zástupci nominováni za kraj.
Přehled placení cestovného členů Výboru:
Kraj
Vysočina
Jihočeský
Pardubický
Karlovarský
Olomoucký
Ústecký
Plzeňský
Moravskoslezský

způsob platby
hradí osobně
platí KS (z příspěvku kraje)
snaha o to, aby bylo cestovné hrazeno z rozpočtu KS
hradí osobně
hradí osobně
platí zastupující MAS. Snaha, aby bylo cestovné hrazeno z rozpočtu KS
platí zastupující MAS
hradí osobně

Kuthanová shrnula doporučení pro KS MAS, aby cestovní náhrady členů Výboru na jeho jednání byly hrazeny
z rozpočtu KS MAS. Z rozpočtu NS MAS by měly být hrazeny cestovní náhrady pouze na jednání organizací
(pracovních skupin), na které je vysílá NS MAS a k tomu bude zpracován pokyn k proplácení cestovních náhrad.
Krist navrhuje, aby došlo i k revizi cestovného pracovních skupin v rámci revize směrnic NS MAS.
Winter doplnil, že se na schůzce vedení NS MAS domluvilo, že bude společně s tajemnicí kontrolovat správnost
faktur, seznam faktur půjde Kristovi ke schválení a poté účetní k zaúčtování a vystavení příkazu k úhradě. Winter
by rád do směrnic přidal, že na každé jednání dostane Výbor seznam zaplacených faktur na vědomí a Výbor by
s tímto seznamem měl souhlasit.
Krist informoval, že v podkladech jednání Výboru byla faktura za členský příspěvek ELARD, která je nyní nově ve
výši 3 000 Eur namísto dosavadních 6 000 Eur a požádal Výbor o schválení platby. Poté poděkoval PS Mezinárodní
spolupráce za snížení výše příspěvku na polovinu.
Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje zaplacení členského příspěvku 2017 pro ELARD ve výši 3 000 Eur.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

8. Výstupy z Národní stálé konference
Florian informoval, že členům Výboru byly rozeslány aktuální informace z Národní stálé konference. Dále upozornil,
že tyto rychlé pracovní poznámky jsou určeny pouze členům Výboru. V poznámkách mimo jiné požádal členy
Výboru o projednání nepřijatého usnesení na jednotlivých RSK a požádal o informování na adresu tajemnice
o výsledku projednání.
Znění usnesení týkající se zohlednění specifik CLLD pro RSK:
NSK vyzývá:
a) ŘO, zejména pak ŘO IROP, aby zohlednily specifika integrovaného nástroje CLLD při nastavování všech
administrativních procesů a podporovaných aktivit,

Strana 7/10

b) relevantní ŘO, aby při vyhodnocování plnění milníků u IN zohlednily významné zpoždění při jejich schvalování
a v co nejkratším možném termínu s NS MAS, SMO ČR a nositeli IN projednali a následně zveřejnili systém
hodnocení jejich naplňování
Pošmurný se dotazoval za Středočeskou KS, proč došlo ke změnám proti tomu, co se domluvilo před NSK
s krajskými zástupci. Krist vysvětlil, že návrh usnesení byl kontroverzní, proto návrh stáhnul a usnesení bude lepší
projednat v rámci RSK. Poté se omluvil krajským zástupcům, že v tomto případě jednal bez prodiskutování.
V návaznosti na NSK se na Platformě k CLLD reflektovalo, jakým způsobem se budou plnit usnesení. Florian
požadoval podporu, aby na platformě mohl vyžadovat informace o plnění usnesení NSK a co se proto dělá. Dle
aktuálního postupu hodnocení by mělo být schváleno 10 Strategií CLLD týdně (do 31. 12. 2017), ale za měsíc březen
bylo schváleno 10 Strategií CLLD měsíčně. Florian doplnil, že usnesení se vztahuje na MAS, které neprodlužují
termíny.
Členové Výboru se dotazovali, zda bude vyhlášena 3. výzva na předkládání Strategií CLLD. Charouzek odpověděl,
že má informaci, že se čeká na podpis ministryně Karly Šlechtové z MMR.

9. Koncept projektu OPTP technická spolupráce NS MAS a IROP při realizaci výzev MAS
Krist informoval, že proběhla konzultace projektu na MMR, kde byly doporučeny 2 aktivity a to hodnocení kvality
MAS a systém technické pomoci s MS2014+. NS MAS by dělala pomoc MAS, ne konečným žadatelům.
Lahoda se dotazoval, na koho se budou obracet NS MAS poradci. Poradci se mohou obracet na Oddělení
monitoringu a evaluací (Ing. Miloslav Žiak, Ing. Ondřej Pergl).
Makovička navrhuje přijmout projekt a požadované aktivity, ale pouze za předpokladu, aby se poradci stali součástí
systému přerozdělování informací v rámci CRR.
Kovářová doplnila, že NS MAS bude suplovat úlohu CRR. Florian informoval, že v současné chvíli má CRR 7 metodiků
pro MS2014+ pro 13 krajů, na MMR pracují 2 metodici na 0,5 úvazku. Postup je takový, že nejdříve se připomínkují
výzvy ve wordu/excelu a pak ŘO pošlou schválenou výzvu a MAS ji zadávají do systému. V této fázi, když MAS
zadává výzvu do systému, by byli k dispozici poradci NS MAS (helpdesk).
Krist dále informoval, že rozpočet projektu je maximálně 7 mil. Kč, hodinová sazba 300 Kč/hod. (zahrnuje i cestovní
výdaje, telefony apod.), pomoc NS MAS končí datem vyhlášení výzvy. Projekt by měl trvat maximálně 2 roky. Zazněl
také návrh, zda by jako poradci nemohli být na smlouvu zaměstnání školitelé CSSF+ při NS MAS. Zemanová B.
doplnila, že jakmile se zkonzultuje projekt, může se podat a od podání jsou způsobilé výdaje.
Usnesení 1/5: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu s názvem Technická spolupráce NS MAS a ŘO při realizaci
Výzev MAS do Operačního programu Technická pomoc a pověřuje dopracováním projektu Jana Floriana a
podpisem předsedu NS MAS.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Krist dále otevřel diskuzi nad druhou aktivitou projektu, která by se týkala hodnocení kvality MAS, podle principů
dobrovolnosti, sebehodnocení a vedené NS MAS, ne externím subjektem.
Usnesení 1/6: Výbor NS MAS schvaluje druhou aktivitu hodnocení kvality MAS v projektu s názvem Technická
spolupráce NS MAS a ŘO při realizaci Výzev MAS do Operačního programu Technická pomoc a pověřuje podpisem
předsedu NS MAS.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Lahoda se dotazoval na systém hodnocení, zda je někde řečeno, co je „kvalitní“ MAS. Krist vysvětlil, že proběhla
Standardizace, poté jsou dobré postupy v administraci – analýza rizik (to zajímá ministerstvo) a realizace.

10. Informace z krajů a RSK
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KS NS MAS Středočeského kraje
Pošmurný informoval, že NS MAS by měla podat žádost ke svolání Kontrolní komise. Foltýnová informovala, že
Kontrolní komise dostane email s veškerými potřebnými informacemi.
Pošmurný informoval, že některé MAS mají problémy se splácením úvěrů u České spořitelny a zvyšují tak rizikovost
i ostatních MAS. Krist doplnil, že pokud mají MAS potřebu s tím pomoct a včas ohlásí problém, pak bude NS MAS
jednat v jejich zájmu s Českou spořitelnou.
Úkol 1/3: Naformulovat dopis pro MAS ke zjištění jejich současné ekonomické situace kvůli řešení nesplácení úvěrů
u České spořitelny.
Termín: ihned
Zodpovědný: Krist
MAS v kraji Vysočina
Charouzek informoval, že MAS začínají vyjednávat hodnotící kritéria v IROP. Není možné zadávat jakákoliv kritéria
nad rámec hodnotících kritérií, protože to poté ŘO neschválí. Není možné reflektovat potřeby území do kritérií.
KS NS MAS Jihočeského kraje
Novák informoval, že jihočeské MAS jdou společně s jihomoravskými MAS do projektu v rámci INTERREG. Je
plánován projekt na tradiční řemesla, kde by bylo oživeno hlavně sklářství. 20. dubna bude KS, které se zúčastní
zástupci ŘO a za NS MAS předseda Jiří Krist.
KS NS MAS Zlínského okraje
Lahoda informoval, že proběhla Regionální stálá konference, na jejímž základě bude od hejtmana zlínského kraje
odeslán dopis náměstkyni Kláře Dostálové, aby bylo plněno usnesení, viz bod výstupy z Národní stálé konference.
KS NS MAS Pardubického kraje
Kovářová informovala, že zaměstnanci MAS Orlicko se snažili konzultovat technický problém systému v rámci Výzev
MAS, ale z MMR zazněla informace, že to vyřeší NS MAS.
KS NS MAS Olomoucké kraje
Winter informoval, že KS zavedla pravidelné měsíční setkávání každý čtvrtek před jednáním Výboru, kde budou
zvát i zástupce ŘO. Nyní mají na programu procesní záležitosti KS jako úpravu Stanov, zápis aktuálních informací
do rejstříku atd. Na závěr dodal, že se podařilo po dohodě s krajem prodloužit splatnost půjček pro MAS do konce
roku 2017.
KS NS MAS Ústeckého kraje
Hamplová informovala, že KS proběhne nadcházející týden, kde se boudou řešit provozní věci a také nadcházející
RSK, které se má účastnit ministryně MMR Karla Šlechtová. V kraji mají 3 MAS schválené SCLLD, ostatní MAS žádaly
o prodloužení termínu hodnocení SCLLD. Dále uvedla nabídku pana Ryšavého z MAS Vladař na zajištění databáze
MAS. Winter doplnil, že databázi MAS má ve vlastnictví od pana Sojky NS MAS.
Úkol 1/4: Zjistit více informací o nabídce databáze MAS od pana Ryšavého a vytvořit krátkou informaci pro další
jednání Výboru.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: Libosvár
KS NS MAS Královehradeckého kraje
Kuthanová informovala, že se připravují na RSK za účast ministryně MMR Karly Šlechtové. V kraji mají schváleno 7
Strategií CLLD. Některým MAS se bouří kvůli neschválení Strategií CLLD členská základna, zástupci KS jim pomáhají
to urovnat. MAS v kraji dostaly pozvání na veletrh k sociálnímu podnikání, kde chtějí prezentovat MAS a jejich výzvy
na sociální podnikání.
MAS v Plzeňském kraji
Florian informoval, že pořádají cca jednou měsíčně pravidelné setkání MAS s novináři.
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11. Spolupráce s Českou školní inspekcí
Krist představil ústředního školního inspektora Mgr. Tomáše Zatloukala a náměstka ústředního školního inspektora
PhDr. Ondřeje Andryse, MAE a předal jim slovo. Zástupci školní inspekce představili prezentaci, viz příloha č. 2.
Krist vysvětlil, že skončily MAP I a NSMAS se podílí na tvorbě MAP II. Je snaha o co nejefektivnější intervence,
bohužel ale chybí data. Winter vysvětlil, že v pohraničí záleží na kvalitě ředitele školy a jeho učitelích, školy mají
k dispozici MAS zadarmo a přesto využívají soukromé firmy. Požádal v tomto případě o pomoc ČŠI.
Florian se dotazoval, jakým způsobem mohou NS MAS a ČŠI spolupracovat. Andrys vysvětlil, že MAS jsou novým
partnerem v území a ve školství. Hlavně jde o centrální zastřešení a koordinaci, aby byla spolupráce jednoduší.
Aktuálně půjde spíše o monitorování současné situace.
Odešel Novák (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)

12. Různé
Informace o postupu jednání o úpravách CLLD v OPŽP
Krist informoval, že Hrdoušek bude člen Výboru pověřený OP Životní prostředí. Dle Hamplové by měla existovat
širší skupina, která bude zastupovat všechny MAS v rámci OP ŽP.
Krist vysvětlil, že už před rokem zazněly požadavky, o co mají MAS zájem. Proběhla anketa, ze které vzešla 3 témata
- hubení invazivních rostlin, výsadba rostlin mimo les pouze v ÚSES a zeleň v intravilánech. Podařilo se dojednat,
že se bude jednat o MAS z celé ČR, ne pouze v CHKO.
Florian doplnil, že NS MAS by se měla víc zajímat o to, jaký prosazuje názor. Toto by mělo být dosaženo pomocí
kulatých stolů, kde si MAS mohou říct, čeho chtějí v daném OP dosáhnout. V rámci Kulatého stolu OP ŽP by mohla
vzniknout odborná pracovní skupina. 17. nebo 18. dubna by se měl konat Kulatý stul k OPŽP (Pozn.: pokud se bude
konat Kulatý stůl OP ŽP, MAS o tom budou s dostatečným předstihem informovány).
Pošíková uvedla, že 10. května se bude konat kulatý stůl OP VVV, tzv. otevřené jednání Pracovní skupiny Vzdělávání.
LeaderFEST 2017, Oslava 10. výročí založení NS MAS
Florian informoval, že NS MAS slaví 12. dubna 10. výročí od svého založení. Předpokládá se menší tisková
konference v Praze a prezentace 10. výročí v rámci akce LeaderFEST 2017 v Hlinsku. Hamplová uvedla, že by měla
být vytvořena tisková zpráva, kterou si dají na web členské MAS.
Úkol 1/5: Zajistit oslovu 10. výročí založení NS MAS tiskovou zprávu a dort na LeaderFEST 2017.
Termín: ihned
Zodpovědný: Florian, Foltýnová
Hamplová informovala, že v rámci LeaderFESTu je vyčerpáno ubytování a požádala zástupce Pardubického kraje
o zajištění navýšení dalšího ubytování.
Odešel Makovička (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
Účast na Agrokomplexu Nitra 2017
Za NS MAS pojede do Nitry předseda NS MAS Jiří Krist a místopředseda František Winter.
Usnesení 1/7: Výbor NS MAS schvaluje účast zástupců NS MAS na Agrokomplexu 2017 v Nitře s rozpočtem
v maximální výši 50 000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
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Foltýnová informovala, že přišla pozvánka z Národní sieťe rozvoja vidieka SR na konferenci Spolupráca MAS a
prenos skúseností ako podnet k rozvoju vidieka v našich regiónech, která se uskuteční ve Sliači. Winter předběžně
přislíbil účast.
Regiony 2017
Foltýnová informovala, že přišla pozvánka na Regiony 2017 – výstava měst, mikroregionů, obcí, a informačních
center ČR v termínu 27. 4.-1. 5. 2017. Výbor nemá zájem o účast na veletrhu Regiony 2017.
Pověření kanceláře k placení faktur NS MAS
Krist informoval, že navrhuje limit peněžních plateb, např. objem mezd pravidelných plateb a požádal odložit na
další jednání v rámci aktualizace Směrnic.
Tisk Výroční zprávy NS MAS 2016
Výbor NS MAS se shodnul na tom, že Výroční zpráva projde korekturou a bude v elektronické podobě zveřejněna
na webu NS MAS. Výroční zpráva NS MAS 2016 se nebude tisknout.
Vyjádření ministryně MMR Ing. Karly Šlechtové k navýšení alokace
Foltýnová informovala, že do datové schránky během jednání Výboru přišla reakce ministryně MMR na žádost o
realokaci finančních prostředků ze specifických cílů 2.5 a 3.2 do specifického cíle 2.4. ŘO IROP se bude přesunem
zabývat při plánované revizi Programového dokumentu IROP.

Konec jednání: 15:15
Další jednání Výboru bude 9. května v Olomouci.

Ověřil dne:

25. 4. 2017

Kovářová

25. 4. 2017

Martinů

25. 4. 2017

Charouzek

