Rožnov pod Radhoštěm, 22. května 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru; Ing. Mgr. Marek Hartych - MAS Český sever, z. s.; Ing. Ondřej
Neuman - Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 14:15
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Pozdravil členy a hosty na výjezdním zasedání v Rožnově
pod Radhoštěm. 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 12 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Guthová, Aleš Lahoda
Bleskovka: zástupkyně Pardubického kraje
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:
Charouzek doplňuje program o SRR 21+, doplněno do bodu 5.
F. Winter: Doplnit do různého konference MAS na Slovensku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS (Krist, Florian)
Zpráva o činnosti týmu OPTP
- IROP, PRV (Florian)
- OP VVV (Pošíková)
- OPZ (Dvořáková)
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7. Akce NS MAS 2018 (předsednictvo)
LeaderFEST
VH
Den českých MAS v Bruselu
8. Informace a podněty od členů z krajů
9. Různé
Pozvánka na setkání se zástupcem DG AGRI k budoucnosti SZP
Konference MAS na Slovensku
Usnesení 1/13: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 5. 2018.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Schvaluje usnesení:
Č. u.
1/12
2/12
3/12

4/12

5/12

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 4. 2018.
Výbor NS MAS souhlasí se zrušením pevné linky v kanceláři NS MAS.
Výbor NS MAS ukládá Markétě Dvořákové prověřit možnost ustanovení Pracovní
skupiny Sociální na úrovní NS MAS. Markéta Dvořáková osloví zájemce
prostřednictvím krajských sdružení.
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.
Výbor NS MAS souhlasí s nominací R. Zemanové do komise Oranžové stuhy.

Plnění
Viz úkol 1/12
Viz úkol 3/12

Splněno

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

Diskuse:
- J. Krist: MMR bude akceptovat navrhované změny, když NS MAS bude akceptovat připomínky MMR (zvláště
odbor publicity)
- J. Florian: MMR chce, aby publicita CLLD (Newsletter, informační letáky, web, akce) byla v režii MMR-ORP. NS
MAS by poskytovala podklady: fotografie před a po, připravovat obsah, který sami pak prezentují. V projektu
zůstávají video spoty (6 témat – pilotní video medailonky, video kampaň, online kampaň), Den MAS. Další
aktivita je pomoc a školení s evaluacemi. Třetí aktivitou jsou zahraniční cesty.
Nejprve je potřeba ukončit změnu OPTP I., a pak je možné začít připravovat OPTP II. (září)
- F. Winter: bude možné zpětně proplácet zahraniční cesty.? J. Florian: Ano, taková je dohoda.
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Usnesení 2/13: Výbor ukládá týmu OPTP přepracovat projektový záměr a podání žádosti o změnu dotace na
změnu projektu OPTP I tak, aby byl akceptovatelný ŘO OPTP do 30.5.2018.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 3/13: Výbor ukládá týmu OPTP předložení nového záměru a žádosti na OPTP II do konce srpna 2018.
Všichni pro
Schváleno
Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

1/13

Přepracovat projektový záměr a podání
žádosti o změnu dotace na změnu
projektu OPTP I tak, aby byl
akceptovatelný ŘO OPTP

Tým OPTP

Do
30.5.2018

2/13

Předložit nový záměr a žádost na OPTP II

Tým OPTP

Do konce
srpna 2018

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

Plnění

Sbírá se,
pokračuje

Diskuse:
- J. Florian: P. Čáp vypracoval návrh metodiky (12 ukazatelů) pro výběr zajímavých projektů.
- J. Krist: Zvážit přípravu grafického manuálu pro MAS – jak fotit projekty (měli by tam být lidi, před a po)
Usnesení 4/13: Výbor NS MAS vyzývá krajské zástupce k aktivizaci území ve smyslu úkolu č.7/9.
Všichni pro
Schváleno
Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

3/13

Aktivizovat území a zahájit sběr projektů
dobré praxe v krajích.

KS zástupci

ihned

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

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP
Františku Winterovi.

Foltýnová, Florián

10.4.2018

Pokračuje

15/10

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

Pracovní skupina
Program a vize

5/2018

splněno
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

1/11

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

Krist, Winter

Termín

Plnění
Pokračuje,
Winter se zeptá
na způsob a
formu
prezentace.

Diskuse:
- F. Winter: MZE: Je to akce CSV, MAS se prezentovat nemají, ani banner.
- Charouzek: Byl jsem osloven, abych v angličtině prezentoval spolupráci naší MAS s CSV.
4/13

Napsat dopis jménem předsedy s výzvou
na CSV, aby MZe využívalo oficiální cestu při
žádosti o prezentace atd

Kancelář NS MAS

Ihned

5/11

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

Eva Hamplová +
účetní

10. 4. 2018

splněno

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.

Markéta Dvořáková

22.5.2018

Pokračuje,
předložit návrh
PS do příštího
výboru 21.6.

Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

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

Posunout to
na konec 8/2018

8/9

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

10. 4. 2018

Posunout to
na konec 8/2018

1/12

Nechat zrušit pevnou linku v kanceláři NS MAS.

Další jednání
Výboru

pokračuje

Diskuse:
- Čáp: pevná linka byla zavedena do kanceláře, SMOSK odpustí platby od ledna do května (5 měsíců), telefon dle
slov SMOSK být musí z bezpečnostních a komunikačních důvodů.
Úkol 2/13:
Požádat Darinu o prověření, zda a jak můžeme od tohoto bodu smlouvy odstoupit – právní analýza Dariny.
5/13

Požádat Darinu Danielovou o prověření (právní analýzy), zda a jak
může NS MAS odstoupit od bodu smlouvy týkající se pevné linky.

Další jednání
Výboru

2/12

Urychlit výběr prezentovaných projektů.

ihned

splněno

3/12

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

Další jednání
Výboru

splněno
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5. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS
J. Krist: 21.5.2018 jednání územních partnerů na úrovni předsedů – výstup: návrh 13 bodů společné pozice
územních partnerů – nikdo nezpochybňuje pozici CLLD v obcích do 25 tis. obyvatel, ale nikdo zatím nedokáže
definovat, jak budou vypadat IN pro obce nad 25 tis. obyvatel. Asociace krajů nebyla zastoupena žádným
hejtmanem, nemohlo se přijmout žádné stanovisko a zatím nic podepsat. U integrovaných nástrojů nebyla shoda
na tom, jestli snižovat počty operačních programů. Bude se připojovat 6 podpisů statutárů, ale jelikož asociace
krajů nebyla zastoupena žádným hejtmanem, nemohlo se přijmout žádné stanovisko a nic podepsat. Další
jednání bude 22.6. při NSK v Praze.
J. Kuthanová: SMO dopracuje dokument z jednání územních partnerů 21.5. k připomínkám, bude se schvalovat v
rámci jednotlivých organizací. Závěry bude na NSK prezentovat pan primátor Kulhánek.
J. Florian: představil zápis z jednání Územních partnerů. Dokument má tři hlavní body, na kterých panuje shoda
mezi partnery:
1) jednoduchá efektivní implementace:
a) jednoduchý a sjednocený proces administrace a implementace s důrazem na právní jistotu
b) důsledné dodržování partnerského přístupu při procesu přípravy a implementace
c) zamezení gold-platingu a posílení principu důvěry
d) tedy nabalování, neodůvodněné znásobování objemu pravidel, nepřekrucování pravidel…zaměření na
výsledky, nikoliv na proces a to flexibilním a komplexním naplňování cílů, priorit a indikátorů
e) uplatnění bottom-up a place-based přístupu
f) jednotný a přehledný systém auditů a kontrol zamezující jejich retroaktivitě, rozdílnosti výkladu v čase a
násobení
g) neuplatňování pravidel veřejné podpory pro veřejnou správu, neziskový sektor a malé podniky
h) efektivní a závazný ex-ante kontrolní systém za předpokladu dodržení lhůt pro subjekty implementační
struktury
2) integrované nástroje územní dimenze
a) podpora integrovaných nástrojů (zejm. CLLD a ITI)
b) nastavení integrované podpory zdola nahoru na základě problémů a potřeb definovaných v území
c) všemi typy místních aktérů z veřejného, soukromého a neziskového sektoru (a zástupců cílových skupin)
d) odpovídající podpora administrativní kapacity žadatelů pro úspěšnou implementaci
e) provázanost strategických dokumentů
3) doplňkovost/komplementarit/doplnění evropských fondů dalšími národními a regionálními (krajskými)
programy
Výbor NS MAS se dohodl na přesunutí dalšího jednání Výboru na 21.5. od 16.00.
Usnesení 5/13:
Výbor NS MAS ukládá týmu OPTP, kanceláři NS MAS a předsednictvu NS MAS vytvořit poziční dokument
komunitně vedený místní rozvoj politika rozvoje venkova ve výhledu po roce 2021 ve smyslu jednání PS Program
a vize, jednání Výboru NS MAS, v souladu s jednáním územních partnerů dne 21.5.2018 s termínem 13.6.2018.
Všichni pro.
Přijato
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Výbor NS MAS dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

6/13

Vytvořit poziční dokument komunitně vedený místní rozvoj politika
rozvoje venkova ve výhledu po roce 2021 ve smyslu jednání
PS Program a vize, jednání Výboru NS MAS, v souladu s jednáním
územních partnerů dne 21.5.2018.

tým OPTP, kancelář
a předsednictvo
NS MAS

13.6.2018

G. Charouzek:
- Prezentoval SRR 21+, Výbor dostane prezentaci a text SRR 21+, připomínky zašlou do pondělka 28. 5. 2018.
1/13 Výbor NS MAS bere na vědomí prezentaci SRR 2021+, členové dostanou k dispozici prezentaci i pracovní
materiál SRR 2021+ k připomínkám, které zašlou do pondělka 28.5.2018.

6. Zpráva o činnosti týmu OPTP
IROP
 MV IROP – milníky – MMR se snaží vyjednat s EK takové podmínky, aby nebyly pro MAS velké sankce
 vyhlášená výzva pro sociální služby a sociální bydlení (udržitelnost 20 let x je možné požádat o kratší dobu
udržitelnosti, ale pak nižší % dotace), alokace z oblasti podpory na zateplování se přesune na školy; bude se
vyhlašovat nová výzva na speciální školy
 Vyhlášena revize pravidel vzdělávání, v brzké době budou nová pravidla pro dopravu, dále se připravuje revize
pravidel na sociální infrastrukturu a sociální bydlení
 Aktuálně probíhá revize pravidel na 4.2 (režie) – bude prodloužení výzvy do 6/2019, bude navýšen limit na
DPP/DPČ mzdy 200Kč/hod, na návrh NS MAS se bude projednávat možné navýšení mezd manažerů a
vedoucích pracovníků,
 budou 2 školení pořádané CRR (11. a 12.6.) a školení k hodnocení 21.6.
 Připravuje se revize interních postupů – mají upřesnit, co je závazné a co je doporučující, ti co již mají
schválené IP tak je nebudou muset hned měnit, až k 31.12.2018
 Problém se schvalováním IP (déle než 5 měsíců) – kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina, Jihočeský,
Zlínský
PRV
 Pravidla pro změny SCLLD – návrh výše sankcí za neplnění milníků: plnění do 10% - snížení o 20%, do 20% snížení o 15%, do 30% - snížení o 10%, do 35% - snížení o 5%, do 40% - snížení o 2%, do 49,9% - snížení o 1% NSMAS požaduje snížit sankce cca o polovinu, zazávazkováno = zaregistrováno do 31.8.2018, pokud SZIF tyto
projekty následně neukončí v rámci administrativní kontroly do 31.12.2018.
 Problém se schvalováním Fichí mají MAS v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, řešila se možnost snížení
sankcí za neplnění milníků u MAS, které nemohly vyhlásit výzvu kvůli zdlouhavému procesu schvalování fichí.
 Předpokládá se, že většina MAS milníky nesplní. Winter navrhuje pozvat ŘO Taberyho na příští výbor NS MAS,
zkusit jednat dál, případně otevřít na MV PRV.
OPZ
 MPSV obeslalo MAS, které ještě nevyhlásily výzvu. MAS musí napsat odpověď, proč ještě nevyhlásily výzvu a
co pro to udělají – tzv. krizový plán.
 Konal se MV OPZ s exkurzí do MAS Hradecký venkov – pozitivní zpětná vazba na CLLD.
 Další informace jsou uvedeny ve zprávě z OPZ pro Výbor NS MAS ČR.
OPŽP
 P. Dorňák z MŽP chválí MAS, jak projednávají změny SCLLD s územím. Chválí územní projednávání a zjišťování
absorpční kapacity v území MAS pro změnu SCLLD a realizaci PR OP ŽP.
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OP VVV
 Informace o výzvě na šablony pro NNO jsou uvedeny v zápise z jednání s MŠMT z 11.5.2018.
Obecně
 Chystá se revize MPIN – zejména zapracování metodických stanovisek ministryně, která mezitím vyšla.

 Ze strany NS MAS je návrh – umožnit rozšiřování území: přidávání vojenských újezdů a bílých míst vč.
nevybraných MAS do území podpořených MAS, současně neumožnit migraci obcí z jedné do druhé
podpořené MAS.
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

7/13

Pozvat J. Taberyho jménem J. Krista na příští jednání Výboru
21. června 2018.

ihned

Usnesení 6/13:
Výbor NS MAS souhlasí, aby se rozšířilo území o bílá místa, za předpokladu aktualizace MPINu.
Všichni pro.
Přijato

7. Akce NS MAS 2018
LeaderFEST
Na LeaderFEST je registrováno 451 lidí. Ondřej Neuman shrnul program a organizaci LF.
Země živitelka
Winter se zúčastnil výstavního výboru. Země živitelka by měla být ve stejné dramaturgii jako loni. K Zemi živitelce
a Večeru venkova bude ještě další schůzka. Výběrové řízení také není ještě vyhlášeno.
Den českých MAS v Bruselu
Akce Den českých MAS v Bruselu se předběžně uskuteční v termínu 10.10.2018. PS Mezinárodní spolupráce
připraví plán prezentace.
Usnesení 7/13:
Výbor vyzývá PS Mezinárodní spolupráce ve spolupráci s kanceláří NS MAS ČR k přípravě akce Den českých MAS
v Bruselu včetně přípravy plánu jednání předsedy NS MAS ČR, termín dílčího plnění 21.6.2018 na jednání výboru,
s tím, že termín akce bude řešen ve spolupráci PS Mezinárodní s předsednictvem.
Všichni pro.
Přijato
Národní konference Venkov
Hrdoušek informoval, že na Národní konferenci Venkov není vypsáno ještě ani výběrové řízení, zatím příprava
stojí. Předběžný termín konání akce je 19. – 21. září.

8. Informace a podněty od členů z krajů
Bylo řešeno v rámci ostatních bodů.
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9. Různé
Pozvánka na setkání se zástupcem DG AGRI k budoucnosti SZP
NS MAS nominuje k diskuzi na téma budoucí podoby Společné zemědělské politiky, která se uskuteční 27. června
2018 v Praze za přítomnosti ředitele pro strategii, zjednodušení a analýzu politik Generálního ředitelství pro
zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI) pana Tassose Haniotise, Jiřího Krista a Romanu
Zemanovou.
Usnesení 8/13:
Výbor NS MAS nominuje k diskuzi na téma budoucí podoby Společné zemědělské politiky v termínu 27.6.2018
Jiřího Krista a Romanu Zemanovou.
Všichni pro.
Přijato
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

8/13

Nominovat k diskuzi na téma budoucí podoby Společné zemědělské
politiky v termínu 27.6.2018 Jiřího Krista a Romanu Zemanovou

ihned

Winter informoval o stavu pokladny NS MAS, členský příspěvek zatím zaplatilo 85 MAS.
Konference MAS na Slovensku
Winter se zúčastní konference na Slovensku, kde bude mít 2 prezentace: aktuální stav CLLD a spolupráce KS MAS
s kraji.
Usnesení 9/13
Výbor NS MAS schvaluje cestu F. Wintera na Slovensko.
Všichni pro.
Přijato
Florian zdůraznil, že stále platí, že krajští zástupci si na svá setkání mohou zvát v rámci projektu OPTP zástupce
předsednictva a OPTP týmu.
Konec jednání: 17:50
Další jednání Výboru bude 21. června od 16:00 v Praze

Ověřil dne:
12. 6. 2018

Guthová

14. 6. 2018

Lahoda

