Praha, 21. června 2018

Výbor NS MAS
Schvaluje usnesení:
Č. u.
1/14
2/14

3/14

4/14
5/14

6/14
7/14

8/14
9/14

10/14

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 21. 6. 2018.
Výbor NS MAS ruší usnesení č. 1/12 a 5/13 a ukládá řediteli každé dva roky revizi nájemní smlouvy
s provedením průzkumu trhu a výše nájemného za adekvátní prostory. Výbor NS ukládá předsednictvu
projednání navýšení nájmu v rámci jednání předsednictva.
Výbor NS MAS ČR žádá ŘO PRV o neuplatnění (zrušení) milníků u Strategií CLLD v roce 2018 a to zejména
z důvodů pozdního schválení velké části Strategií CLLD, dlouhé doby schvalování fichí, změn
a omezujícím zpřesnění podmínek pro konečné žadatele mezi přípravou strategií CLLD a vyhlašováním
Výzev MAS. Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, pověřuje místopředsedu J. Floriana
k jednání o úpravě návrhu pravidel pro změny strategií CLLD – dle přílohy.
Výbor NS MAS bere na vědomí Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
a pověřuje předsedu podpisem tohoto společného dokumentu.
Výbor NS MAS schvaluje dokument Praktické návrhy Národní sítě Místních akčních skupin ČR
pro přípravu implementace politik regionálního rozvoje v rámci víceletého finančního rámce
pro programové období 2021-2027 a ukládá členům výboru projednání v KS/krajích do 11.9.2018.
Výbor NS MAS bere na vědomí dokument Vzájemná komplementarita územních nástrojů a ukládá
Florianovi dopracovat stručný výtah a doplnit praktickými návrhy do 30.8.2018.
Výbor NS MAS bere na vědomí iniciativu založení nové Pracovní skupiny chytrý venkov ve spolupráci
se SMS ČR. Ukládá Olivovi předložit personální obsazení PS ve spolupráci se SMS ČR, a kanceláří NS MAS
oslovit další územní partnery s nabídkou spolupráce v této PS a poslat dopis a přihlásit se k nositelství
Smart Villages v ČR.
Výbor NS MAS akceptuje návrh na navýšení limitů platů vedoucího manažera SCLLD a požaduje zařazení
tohoto pracovníka MAS do hlavní třídy 1. podle CZ-ISCO.
Výbor NS bere na vědomí zprávu o činnosti týmu OPTP. Ukládá týmu OPTP vydat Informatorium
(informace o schválených dokumentech) s termínem vydání dle možností týmu OPTP - doporučení
Výboru do konce srpna 2018.
Výbor NS MAS souhlasí s úhradou pracovní cesty J. Doubnerové do Finska.
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

1/6

Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako podklad
pro VH.

Hamplová, Danielová

do jednání
Výboru před VH

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

Předpoklad do
konce srpna

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP Františku Winterovi.

Foltýnová, Florián

10.4.2018

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

1/14

Projednat v krajích dokument Praktické návrhy Národní sítě
Místních akčních skupin ČR pro přípravu implementace
politik regionálního rozvoje v rámci víceletého finančního
rámce pro programové období 2021-2027

KS zástupci

11.9.2018

2/14

Dopracovat stručný výtah z dokumentu Vzájemná
komplementarita územních nástrojů a doplnit jej
praktickými návrhy.

Florian

30.8.2018

Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

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

8/9

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

10. 4. 2018

3/14

Připravit podklad priority tematických oblastí vhodných pro implementaci SCLLD
k projednání v krajích.

11.9.2018

