Praha, 10. dubna 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů Výboru

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:10
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány emailem.
Z jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 9 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Pošíková, Novák
Zápis z minulého jednání ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru bude rozesláno kanceláří NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Oliva navrhnul předsunout body jednání Informace z krajů a Akce NS MAS 2018 za
bod 4. Winter doplnil bod Různé o informace k rozpočtu NS MAS. Kuthanová informovala o znění programu.
1. Zahájení (Krist)
2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
3. Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
5. Informace z krajů
6. Akce NS MAS 2018 (předsednictvo)
- LEADERfest
- VH
7. Zpráva o činnosti týmu OPTP
- IROP, PRV (Florian)
- OP VVV (Pošíková)
- OPZ (Dvořáková)
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8. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS (Krist, Florian)
- Pozice Asociace krajů a Pozice ČBK
- Jednání s Územními partnery
- Ustavení vyjednávacího týmu
9. Zpráva o činnosti týmu OPTP
- IROP, PRV (Florian)
- OP VVV (Pošíková)
- OPZ (Dvořáková)
10. Akce NS MAS 2018 (předsednictvo)
- LEADERfest
- VH
11. Informace z krajů
12. Různé
- Nominace do komise Oranžové stuhy
- Informace k rozpočtu NS MAS

Usnesení 1/12: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 4. 2018.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Výbor NS MAS schvaluje usnesení:
Č. u.
1/11
2/11
3/11

4/11
5/11

6/11

7/11

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 3. 2018.
Výbor NS MAS schvaluje pořádání VH, kdy organizátorem bude MAS Nad Orlicí,
místo konání bude Choceň a termín je stanoven na úterý 9. 10. 2018.
Výbor NS MAS bere na vědomí závěry inventarizační komise (IK) a ukládá
kanceláři vypořádání doporučení IK a předložit závěry doporučení do 10. 4.
2018. Zodpovědný: kancelář, PS Mezinárodní spolupráce.
Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře
NS MAS ČR v Hanušovicích a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Schvaluje uzavření Indikativní nabídky financování NS MAS ČR od ČS kontokorentní úvěr ve výši do 1 mil. Kč na provozní financování projektu OP TP
se splatností úvěru 12 měsíců. S celkovou úrokovou sazbou, která ke dni
16.2.2018 činí včetně pribor 2,62%, ukládá předsedovi podpis smlouvy o
kontokorentním úvěru za výše uvedených podmínek, smlouva bude podepsána
do června 2018 na základě aktualizované nabídky ČS.¨
Výbor NS MAS bere na vědomí zpracovanou analýzu 52 SCLLD – problémy
venkova a schvaluje prezentaci pro NSK a územní partnery: návrh pozice NS
MAS pro období 2021+ pro územní partnery.
Pověřuje PS program a vize z podkladových materiálů NS MAS ČR k období
2021+ zpracovat finální dokument pozice NS MAS 2021+, termín: 31. 5. 2018,
ke schválení výboru 12.6.

Plnění

Pokračuje,
přesunuto na
květen
Splněno

Splněno

Pokračuje
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Výbor NS MAS bere na vědomí:
Č.
1/11

Text
Výbor bere na vědomí předložené pracovní výkazy - výsledovku a rozvahu za rok 2017 jako podklad pro
audit a zpracování výroční zprávy.

Výbor NS MAS dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

1/6

Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako
podklad pro VH.

Hamplová,
Danielová

do jednání
Výboru
před VH

Pokračuje

1/7

Zajistit zpracování projektového záměru,
případně podání žádosti o dotaci na projekt
OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

tým OPTP

do konce
března

Pokračuje

7/9

Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na
evropské úrovni, případně návrh záměrů
inovativních projektů pro další programové
období.

tým OPTP ve
spolupráci
s PS Mezinárodní
spolupráce +
PS Program a vize

9/9

Aktualizovat směrnice dle nových Stanov,
včetně organizačního řádu. Úkol pro
Kuthanovou, Hamplovou, Danielovou a
kancelář NS MAS.

Kuthanová,
Hamplová,
Danielová,
kancelář NS MAS

10.4.2018

Pokračuje

1/10

Do příštího jednání výboru KS Střední Čechy
dodají jméno nového předsedy, který bude
také zástupce v NS MAS.
Doplnit plnou moc pro náhradníky.

KS SčK, analytik
NS MAS

10.4.2018

Splněno

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP
Františku Winterovi.

Foltýnová, Florián

10.4.2018

Pokračuje

13/10

Vyjednat návštěvu u ministra Jiří Milka
na MZe ČR.

Krist, Winter

15/10

Pracovní skupina Program a vize provedení
srovnání analýzy pozičních dokumentů ČR
a našich partnerů.

Pracovní skupina
Program a vize

5/2018

18/10

Připravit usnesení pro všechny RSK, tak aby
byly v podkladech a bylo možné je na RSK
přednést.

Předsednictvo
NS MAS

10.4.2018

Sbírá se,
pokračuje

Splněno,
návštěva
proběhla, s MAS
se v PRV počítá
Pokračuje,
termín 4.5.,
naplánována
schůzka s ÚP

Usnesení bylo
přijato na NSK,
pokud krajské
sítě budou cítit
Usnesení pro vyjednávání v novém
potřebu to
programovém období.
projednat na
RSK, mohou.
V Libereckém kraji bude databáze projektů (struktura se upřesňuje). Bude financováno Libereckou RSK. Krist
navrhuje převzít praxi z Libereckého kraje a navrhuje přednést na všech krajích.
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1/11

Výbor NS MAS pověřuje J. Krista a F. Wintra
přípravou podmínek pro prezentaci na setkání
CSV v ČR.

Krist, Winter

Do setkání
CSV v ČR

Pokračuje,
Winter se
zeptá
na způsob a
formu
prezentace.

2/11

Upravit pozvánku dle manuálu NS MAS a
standardů MZE.

Lahoda + MAS
Rožnovsko + J. Krist +
kancelář NS MAS

28. 3.
2018

Pokračuje

3/11

M. Oliva pošle článek pro Moderní obec NS
MAS, ta jej uveřejní na stránkách.

M. Oliva, kancelář NS

10. 4.
2018

Splněno

5/11

Předložit komentář k položkám „závazky vůči
státnímu rozpočtu“ a „Pohledávky (jiné)“.

Eva Hamplová +
účetní

10. 4.
2018

Pokračuje

7/11

Programový scénář včetně organizace
LEADERfest.

Krist, kancelář,
MAS Rožnovsko, KS

Pokračuje

Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
5/9

Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání
s partnery ve věci Zpravodaje venkova. Připravit koncepci interního
informatoria pro MAS.

10. 4.
2018

Pokračuje –
viz Strategie
PR

8/9

Zajistit financování lobbingu NS MAS v EU v rámci rozpočtu NS a
projektu OP TP.

10. 4.
2018

Pokračuje –
viz projekt
OPTP

9/10

Zaslat návrh strategie PR k připomínkování.

10. 4.
2018

Splněno

6/11

Návrh PR strategie předložena k připomínkování předsednictvu,
do 31.3. rozeslat členům výboru k připomínkování a předložení
schválení výboru do 10.4.2018, s možností průběžné aktualizace
periodicky cca 6 měsíců dle potřeb organizace.

10. 4.
2018

Zaslány 3
připomínky.
Návrh PR
strategie
bude řešen
na vlastním
jednání.
Financování PR strategie nemělo ve strategii být, rozpočet bude upřesněn později. Schválením strategie
se neschvaluje částka.
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
5/9

Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání s
partnery ve věci Zpravodaje venkova. Připravit koncepci interního
informatoria pro MAS.

Usnesení 2/12: Výbor NS MAS souhlasí se zrušením pevné linky v kanceláři NS MAS.
Všichni pro
Schváleno

10. 4. 2018

Pokračuje –
viz Strategie
PR
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Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
1/12

Nechat zrušit pevnou linku v kanceláři NS MAS.

Ředitel
NS MAS

Další jednání
Výboru

Výbor NS MAS dává za úkol analytikovi
4/11

Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena
Výboru NS MAS Pošembeří, zastoupena ředitelem Milanem Olivou.

10. 4.
2018

Splněno

Přišla Hamplová (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)

5. Informace z krajů
Středočeský
Olivovi se nelíbí proudění informací z NS MAS. Některé informace nedojdou na MAS. Florian reagoval, že jde
o informace zatím neoficiální z nejrůznějších jednání, a že dokud není dokument veřejný, žádné informace by se
neměly dál šířit. Vznikal by tím spíš chaos a zmatek. Krátké zápisy z jednání Florian zasílá jen vedení a týmu OPTP,
aby věděli, co se řeší a vyjednává. Např. zápisy z Platformy CLLD jsou k dispozici v zalogované části webu NS MAS.
V komunikační strategii bude navrhnuto, jak se budou informace pouštět dál. Jedním z návrhů je, že se vyfiltrované
informace budou dále rozesílat prostřednictvím Hlas z MAS, který chodí pravidelně každý měsíc členům NS MAS.
Přišel Makovička (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)
Dle obdrženého dopisu od MAS Říčansko ŘO OPZ neuznal výsledek věcného hodnocení MAS a vrátil žádost zpátky
na MAS k přehodnocení. Charouzek tento problém přednesl na NSK. Renata Kučerová z ŘO OPZ slíbila, že se na
tento podnět podívá. Dle Markéty Dvořákové jsou podané žádosti nízké kvality a je potřeba posílit podporu MASek
směrem k žadatelům. Na seminářích pro žadatele by MAS měly ukázat otázky věcného hodnocení a podle toho
žadatele připravit. Tím by mělo dojít ke zvýšení kvality podaných žádostí. Dvořáková se na konkrétní případ MAS
Říčansko také podívá.
Oliva – jak se stavit k zákonu o dotačním řízení. Florian – ŘO musí kontrolovat soulad s programovým dokumentem,
nařízením, pravidly (Závěrečné ověření způsobilosti).
Krist navrhl Dvořákové, aby zvážila založení pracovní skupiny NS MAS pro sociální záležitosti. Primárně budou
osloveny MAS, které plánují výzvy na sociální služby.
Usnesení 3/12: Výbor NS MAS ukládá Markétě Dvořákové prověřit možnost ustanovení Pracovní skupiny Sociální
na úrovní NS MAS. Markéta Dvořáková osloví zájemce prostřednictvím krajských sdružení.
Všichni pro
Schváleno

Pardubický
V Pardubickém kraji se hodně řeší střet zájmů, dále je v Pard. kraji problém se schvalováním fichí v PRV. Schvalování
je zdlouhavé a řeší se slovíčka. Martinů již řeší s Radimem Petrem ze SZIFu. Florian také problém řeší a znovu se
zeptá na Platformě k CLLD.
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Školení žadatelů k OPZ bude v Pardubicích za 3 kraje. Důraz na to, aby tam byli hlavně žadatelé, ne jen MASky. Tato
školení jsou určena zejména pro žadatele v oblasti sociální podnikání. Pro MASky jsou paralelní workshopy, na
které jsou MAS zvány před vyhlášením výzvy na sociální podnikání.
Liberecký
Zprávy ze zahraničních cest a důležitých jednání by měly být zveřejněny jako hlavní témata na webových stránkách.
Krist – odkazy na detailní zprávy by mohl být zasílány skrz Hlas z MAS.
Jihočeský
Problémy s CRR u SC 4.2. CRR nehodnotí žádosti na režie (např. žádosti podané v lednu nemají stále přiřazené
hodnotitele). Souvisí s personálními kapacitami na CRR a bude řešeno na Platformě k CLLD.
V Jihočeském kraji zpracují názor a opřipomínkují SRR 21+ za celý kraj.
Karlovarský
Dle Makovičky ŘO má zkušenosti pouze se sociální oblastí, ale nerozumí podnikání, proto jim není jasné jak spojit
tyto dvě oblasti. Nejproblematičtější projekty v OPZ jsou z oblasti sociálního podnikání (obecně, nejen projekty
podané přes MASky). Krist – hodnotitelé ve střetu zájmů, jelikož provozují soc. podniky, píšou projekty na soc.
podniky. V databázi hodnotitelů jsou také experti z České spořitelny, kteří rozumí také byznysové stránce.
Olomoucký
19.4. se uskuteční VH KS NS MAS.
Proběhla RSK bez účasti hejtmana. Winter upozornil na rétoriku pana Opravila z MMR – regionální centra a jejich
zázemí.
Ústecký
Hamplová poděkovala Florianovi za účast na jejich krajském setkání a předání aktuálních informací. Hamplová
poprosila o včasnější zasílání podkladů k jednání Výboru, jelikož krajské setkání se koná vždy v pondělí den
před jednáním Výboru NS MAS. Prosba, aby se podklady zasílaly alespoň ve čtvrtek týden před jednáním Výboru.
Krist vysvětlil, že není lehké najít termín pro setkání předsednictva, proto se předsednictvo setkalo až ve čtvrtek
týden před Výborem. Podklady k Výboru byly zpracovány a rozeslány do druhého dne. Bude snaha, aby se
předsednictvo setkávalo dříve.
Zlínský
Zlínský kraj bude aktualizovat Strategii rozvoje Zlínského kraje, v rámci pracovní skupiny pro připomínkování
strategie je zapojena KS NS MAS Zlínského kraje. V rámci RSK často probíhá schvalování per rollam.
Probíhá příprava na LeaderFEST.
Plzeňský
Snaha o vytvoření projektu spolupráce se zapojením většiny MAS v kraji. Snaha vytvořit společné infocentrum
v Plzni, které by lákalo návštěvníky z Plzně na výlety do území MAS. Florian prosí o zaslání zkušeností s projekty
spolupráce. Zkušenosti zasílat Florianovi nebo Charouzkovi. Cílem je úprava pravidel 19.3.1. PS Mezinárodní
spolupráce připravila prezentaci, která poukazovala na nedokonalá pravidla k proj. spolupráce. Budou přeložena
rakouská pravidla proj. spolupráce, která mají pouze 3 strany (neobsahují výčet způsobilých výdajů ani limity).
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Moravskoslezský
V Moravskoslezském kraji funguje cluster sociálních podniků a inovací, který velmi podporuje kraj. Podobné
formace by mohly vznikat i napříč ostatních krajů.
Moravskoslezský kraj je pilotní kraj, kde se dělá koncepce rozvoje venkova MSK. Koncepce je konzultována
společně s MAS, SMS, SMO i SPOV. Zajímavý odlišný pohled na regionální rozvoj kraje a jak se názory liší v SRR 21+.
Na MMR mají údajně zpracovat koncepci rozvoje venkova ČR, kterou zpracují až po SRR 21+.
Spolupráce s ITI – velký překryv území MAS s ITI. Dohoda, že seznamy žadatelů s projekty na sociální podnikání
v ITI, kteří skončili pod čarou, budou předány na MAS. MAS tyto neúspěšné žadatele mohou oslovit s nabídkou
možného čerpání přes MAS.
Královéhradecký
Realizace projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje chytře, efektivně a s prosperitou. V rámci projektu jsou pozice
na regionální pracovníky pro spolupráci s územím (MAS nebo ORP).

6. Akce NS MAS 2018
LeaderFEST
NS MAS se přihlásila do výběrového řízení na pořádání letošní konference LeaderFEST, který by se měla konat ve
Zlínském kraji. Probíral se naplánovaný scénář pro případ, kdy by NS MAS výběrové řízení vyhrála. Lahoda
vyjednává místa na uspořádání jednání, setkání a kulatých stolů. V centru Rožnova pod Radhoštěm je Společenský
dům se salonky a hlavním sálem, vše by mohlo probíhat na jednom místě. Do 14 dnů bude určeno, zda půjde tento
prostor využít. Zlínský kraj přislíbil 300 tis. Kč na akci, spoluorganizátorem bude město Rožnov pod Radhoštěm.
Bude prezentována dobrá praxe v tématech, které by mohly být hlavními tématy pro další plánovací období. Jsou
to témata podnikání, vzdělávání a sociální věci, regionální rozvoj. MAS zasílají projekty, kterými se chtějí pochlubit,
jsou inovativní atd. Délka prezentací bude maximálně 15 minut. Bloky prezentací budou probíhat paralelně. Každé
téma bude mít facilitátora, který vybere to nejzajímavější a odprezentuje to další den na plénu. R. Zemanová se
dotazovala, kdy dojde k výběru projektů k prezentaci.
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
2/12

Urychlit výběr prezentovaných projektů.

Ředitel
NS MAS

ihned

Možná záštita akce hejtman Zlínského kraje. Na LeaderFESTu by se mohl objevit hejtman i předseda PSP ČR. Na
akci se mohou také prezentovat firmy (postaví si infostánek) se zajímavými nabídkami a řešeními pro MAS.

Valná hromada
VH bude v Chocni 9. října 2018. Den předtím 8.10. se uskuteční jednání Výboru od 10 hodin. odpoledne nejspíš
proběhne školení k evaluaci strategií.
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7. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)
IROP
Bylo přislíbeno, že do konce března dostane tým OPTP návrh na revizi všech pravidel, zatím návrhy nejsou
k dispozici. Nejdříve by se měla revidovat výzva na vzdělávání, poté chodníky a následně zbytek výzev. Mělo by
dojít k drobnému zjednodušení studie proveditelnosti, přesun některých kritérií ZoZ z CRR do kontroly na MAS.
V revizi interních postupů se upřesní, co je závazné a co doporučující. Do IP budou dále promítnuty změny MPINu,
zejména změny některých termínů (odvolávání žadatelů). Zatím nejsou předloženy návrhy, ani nejsou stanoveny
termíny.
Chystá se změna pravidel na režie – drobné navýšení limitů na DPP ze 160 Kč na 200 Kč. NS MAS bude navrhovat
navýšení mzdových limitů na manažery a řádové zaměstnance MAS. Výzva na SC 4.2 byla prodloužena o jeden rok.
Vázne hodnocení nově podaných žádostí na SC 4.2 (pomalé přiřazování hodnotitelů).
PRV
Pracovní skupina k nastavení metodiky na vyhodnocení milníků. Oficiálně se příručka jmenuje Pravidla pro změny
strategií a stanovuje, za jakých podmínek lze fichi zrušit nebo co se stane, když není splněn milník. V aktuální
pracovní verzi je nastaveno, že fiche se dá ve střednědobém hodnocení zrušit, když po vyhlášení výzvy nepřijde
žádná žádost. Pravidla na neplnění milníků - nejhorší varianta: pokud se MAS podaří zazávazkovat pouze 10 %
z celkové alokace, pak MAS přijde o 10 % své alokace. Pak je definováno několik hladin. Poslední hladina: pokud
MAS zazávazkuje 40 % z celkové alokace, přijde o 2 % své alokace, ale zároveň pokud vyhlásí výzvy na více než 50 %
alokace, pak ty 2 % znovu získá. Problém by mohl nastat tam, kde nemohou vyhlásit výzvy, protože připomínkovací
proces fichí trvá déle než 4 měsíce. Zřejmě některé MAS z tohoto důvodu letos nevyhlásí výzvu. Bude se zjišťovat,
o které MAS se jedná a co je příčinou nevyhlášení výzvy.
Proběhla revize pravidel 19.2.1 a 19.3.1. Došlo k redefinici LFA oblastí na ANC (Areas with Natural Constraints),
dokládání struktury žadatele na majitele (25 %), se změnou pravidel začíná platit i nová příručka pro zadávání
výběrových řízení (verze 4). Proběhne kontrola, které navrhované změny byly zapracovány. Pravidla mají zpětnou
platnost od 1. 4. 2018.
K článku 20 nejsou žádné podrobnější informace, než které byly v informatoriu.
Příručka ke střetu zájmů ještě není oficiálně schválena, zatím je definován tento pracovní závěr: pokud je žadatel
ve střetu zájmů, smí se zúčastnit hlasování, smí být na prezenční listině, ale vždy se musí zdržet hlasování týkajících
se jeho projektu a nesmí se ani účastnit diskuze. Pokud se projednává bod navýšení alokace výzvy/fiche, nesmí být
žadatel ani přítomen v místnosti (tento fakt musí být uveden v zápise).
V rámci Monitorovacího výboru PRV proběhlo online hlasování ke změně programového dokumentu, změna se
týkala přidání článku 20. Hlasování bylo schváleno.
OPZ
Na kraje šly žádosti na pořádání seminářů pro žadatele pro oblast sociální podnikání. Další semináře pro MAS jsou
svolávány ŘO OPZ podle harmonogramu výzev MAS. ŘO OPZ realizuje seminář pro příjemce, to ale nezbavuje MAS
povinnosti seminář pro příjemce také realizovat (možná forma konzultace či nějaká praktičtější forma).
Workshop k soc. podnikání by měl vyústit v dílčí úpravu výzvy č. 47. Ve hře je podpora stávajících soc. podniků,
nemusely by se zakládat nové aktivity nebo nové činnosti. Největší rizikovost je to, že z celkového obratu (dotace)
podniku musí 30 % činit tržby.
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OP VVV
V MAP II je aktuálně k 3. 4. 2018 tj. po 2 průběžných uzávěrkách z alokace 3 mld. podáno za 1,124 mld. Kč
(1,011mld. v hodnocení, 0,113mld vyřazeno na přijatelnosti). V MAP II dochází k častému krácení. Byl rozeslán
rychlodotazník k MAP II, jehož výstupy budou 13.4. probrány s Hrdličkou z MŠMT. V prosinci byl zveřejněn
metodický výklad limitů mezd, ale dochází ke krácení úvazků. Zatím se pouze sleduje, o jak masivní jev se bude
jednat. V únoru byla zveřejněna Metodika rovných příležitostí ve vzdělání. Dokument vyvolal nevoli jak u KAP, tak
u MAP. Pokus jednat s MŠMT o jeho změně. Další Monitorovací výbor OP VVV je 3.5.2018.
Začalo jednání s MŠMT o možnostech zapojení se do výzvy pro NNO (vzdělávání NNO formou šablon). Výzva by
měla být vyhlášena na podzim. MAS by sbíraly drobné šablonové projekty a souhrnně podávali, počítá se
s odměnou za tuto činnost. Podrobnější informace po jednání 13.4.2018.
PS Vzdělávání se připravuje na jednání s MŠMT o příštím programovém období.
Vzdělávání pro členy NS MAS – 15. a 16. 3. 2018 proběhl kurz Facilitace v Českém Brodě, na který jsou samé
pozitivní ohlasy. Pro větší skupiny možnost opakování semináře. PS vzdělávání zkoušela nový seminář na téma
Komunikace s veřejností a mediální chování. Kurz školila Lucie Nemešová (autorka PR strategie NS MAS). Ze školení
vzešlo doporučení, jak kurzy nastavit a rozdělit, aby byly lepší pro členy NS MAS. PS Vzdělávání zpracuje návrh na
fungování „LEADER akademie“ včetně témat a zapojení "LEADER - seniorů" a to v termínu do 31.8.2018.
V březnu se uskutečnilo školení na Šablony II, 2 termíny v Praze a 2 na Moravě. Poděkování K. Hoškovi a J. Hrubému
za organizaci a zajištění financování seminářů na Moravě.
Ředitel NS MAS ČR předložil PS Vzdělávání možnost užší spolupráce s Nadací České spořitelny v rámci aktivity
Úspěch pro každého žáka. Vzhledem k tomu, že již dříve probíhala spolupráce konkrétních členů PS se zástupci této
iniciativy, jedná se o krok správným směrem.
Odešli Oliva a Lahoda (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
OPŽP
Na jednání 9. 4. 2018 s NM Křížem došlo ke shodě názorů a MŽP již netrvá na podmínce realizace v obci nad 500
obyvatel (šablona programového rámce by se měnit neměla). Problém s překryvem fichí na Komplexní pozemkové
úpravy v PRV s OPŽP aktivitami by měl jít vyřešit podáním čestného prohlášení, že MAS nebude v OPŽP čerpat,
dokud se fiche nezruší nebo nevyčerpá alokace. Ministerstvo dosáhlo dohody na bezúročný úvěr na kofinancování
projektů v OPŽP na dobu 20 let. MMR – ORP zveřejnilo příručku, jak technicky provést změnu v OPŽP. Je potřeba
navázat specifické cíle programového rámce na strategii. O provázání se žádá v ServiceDesku (sd.mssf.cz), kam se
dá přihlásit pomocí přihlašovacích účtu do CSSF14+ (msiu.mssf.cz). Pokud by měly MAS se zadáním požadavky
v ServiceDesku potíže, mohou se obrátit na J. Libosvára (analytik@nsmascr.cz).

8. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS
Předseda Krist shrnul, kterých jednání se zúčastnil:
Na MMR se sešla skupina pro strategickou práci, směrování k definování politiky soudržnosti. MAS brány jako
instituce, které umí dělat evropskou přidanou hodnotu.
Úřad vlády 12.3. organizoval konferenci Priority České republiky do roku 2030, kde NS MAS také prezentovala
komunitní přístup k regionálnímu rozvoji.
Výbor pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj se sešel 13.3. Byly také prezentovány názory NS
MAS k SRR21+.
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Kulatý stůl k politice soudržnosti se uskutečnil 26. března.
Platforma neziskových organizací proběhla 6. dubna v Evropském domě v Praze, kde bylo potvrzeno, že v Bruselu
se s CLLD počítá.
Valná hromada Agrární komory ČR byla svolána na 8. dubna. Jednání na MŽP k OPŽP se Krist zúčastnil 9. dubna.
Na začátku května se chystá společné jednání územních partnerů. Měly by se sjednotit pozice a podávat společné
náměty. Víceletý finanční rámec pro období 21+ - 28. května – očekává se zúžení, koncentrace témat.
Poziční dokument NS MAS – z jednání PS Program a vize vzešly podklady pro prezentaci Honzy Floriana, kterou
prezentoval na NSK v březnu 2018. Do konce dubna bude vytvořen návrh dokumentu, začátkem května bude další
setkání PS Program a vize, kterého se mohou všichni zúčastnit a dokument připomínkovat. V červnu 2018 by se
měla schválit finální verze. Snaha rozvíjet myšlenku, že strategie mají do sebe zapadat (obce, mikroregion, MAS,
kraje, stát), MAS má mít maximální volnost pro tvorbu strategie a pro účely financování má MAS vybírat ze strategie
„programový rámec“ jako „šablony“.
Krist upozornil na výzvu OPZ č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC),
někteří partneři z řady oprávněných žadatelů této výzvy jsou natolik zatížení, že by si po podání žádosti objednali
vypracování u MAS. Alokace výzvy je 285 mil. Kč.
Vyjednávací tým pro nové období bude pro každé ministerstvo tvořen 3 členy. Vždy ředitel + zástupce
předsednictva + expert pro danou oblast.
MMR : Čáp, Kuthanová, Florian
MZe:

Čáp, Winter, Florian

MŽP:

Čáp, Krist (Florian), Hartych/Kučera

MŠMT: Čáp, Winter, Pošíková
MPSV: Čáp, Florian, Dvořáková
MPO:

Čáp, Krist, Hamplová

Osoby budou pozvány na jednání PS Program a vize, která se uskuteční 4.5.2018.
Koordinace by se měli zúčastnit i členové Pracovní skupiny k tvorbě SRR21+ Boukalová a Charouzek.
Usnesení 4/12: Výbor NS MAS souhlasí s ustanovením vyjednávacích týmů v tomto složení:
MMR : Čáp, Kuthanová, Florian;
MZe: Čáp, Winter, Florian;
MŽP: Čáp, Krist (Florian), Hartych/Kučera;
MŠMT: Čáp, Winter, Pošíková;
MPSV: Čáp, Florian, Dvořáková;
MPO: Čáp, Krist, Hamplová.
Všichni pro
Schváleno
R. Zemanová poukázala na nejasnost v nominaci do nové Pracovní skupiny Společné zemědělské politiky, do které
jsou nominováni Florian a Čáp, a zda by tam neměla být nominována R. Zemanová, která je nyní členkou PS Diskuze
ke Společné zemědělské politice po roce 2020 (obě PS spadají pod MZe). Není jasné, jestli stará PS bude pokračovat
nebo její činnost bude ukončena po vzniku nové PS.
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
3/12

Prověřit, zda bude pokračovat činnost PS Diskuze ke Společné zemědělské
politice po roce 2020 .

Ředitel
NS MAS

Další jednání
Výboru
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Odešel Krist (přítomno 9 zástupců s právem hlasovat)

9. Různé
Nominace do komise Oranžové stuhy
Minulé dva roky zastupovala NS MAS v komisi Oranžové stuhy R. Zemanová. Výbor znovu navrhl R. Zemanovou.
Usnesení 5/12: Výbor NS MAS souhlasí s nominací R. Zemanové do komise Oranžové stuhy.
Všichni pro
Schváleno

Informace k rozpočtu NS MAS
Winter požaduje dopředu rozpis akcí organizovaných a placených přes účet NS MAS, aby věděl, jaké platby mají na
účet přicházet a které odcházet. Winter zatím stále nemá rozpočet ke školení GDPR pořádanému NS MAS. Školení
Facilitace a strategická komunikace skončila v kladných číslech.
V rozpočtu NS MAS není položka na PR strategii. Dále potřebuje cashflow projektu OPTP, bez kterého se nedá
plánovat.
Winter poukázal na fakt, že na začátku příštího roku, kdy se bude čekat na platbu za poslední proběhlou etapu
projektu OPTP, by na účtu nemuselo být dostatek financí. Mělo by se začít šetřit, na nákladnější pracovní cesty by
nemuseli jezdit 3 pracovníci. Na důležité zahraniční pracovní cesty by nemusely být v rozpočtu peníze.

Věra Nosková v kanceláři NS MAS skončila ke konci března. Ředitel hledá novou posilu do kanceláře na částečný
úvazek.
Řediteli se zřídí přístup do datové schránky a bude mít zodpovědnost za vybírání zpráv.

Konec jednání: 14:25
Další jednání Výboru bude 22. května v Rožnově pod Radhoštěm.

Ověřil dne:
3. 5. 2018

Pošíková

6. 5. 2018

Novák

