Praha, 21. června 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru, Ing. Josef Tabery (ŘO PRV)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 16:00
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Pozdravil členy a hosta ředitele odboru Řídící orgán PRV
Ing. Josefa Taberyho. 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 12 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Oliva
Bleskovka: zástupkyně Pardubického kraje
Zápis z minulého jednání ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří
NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu:
1.
2.
3.
4.
5.

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)
- Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti (prezentace pro NSK)
- Informace z jednání s předsednictvem SMS a náměstky MMR, plány na vyjednávání na MŠMT, MŽP a MPO
- Informace z akce SMS ČR v Českých Heřmanicích
- Návrh textace Pozice NS MAS ČR pro CLLD 2020+ (diskuse)
- Zápis z 1. Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost politiky soudržnosti
6. Pracovní skupiny
- Vznik PS pro sociální oblast
- M. Oliva: za člena Výboru NS MAS, M Olivu, zástupce KS MAS SK předkládá návrh na zřízení PS Smart
Villages/Chytrý venkov při NS MAS
7. Zpráva o činnosti týmu OPTP
8. PS Mezinárodní
‐ Konference v Albeně: Zápis Radim Sršeň (Charouzek)
‐ Informace o prezentaci zástupce MAS Královská stezka na setkání na ENRD (Charouzek)
9. Finance NS MAS (Winter)
‐ Čerpání rozpočtu NS MAS
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10. Akce NS MAS 2018 (předsednictvo)
‐ Země živitelka
‐ VH
11. Informace a podněty od členů z krajů
12. Různé
- Podané projekty TAČR ÉTA, kde NS MAS je Aplikačním garantem:
- Spolupráce na venkově – výzva pro místní akční skupiny po roce 2020 (ČZU)
- Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. Století ve
venkovských oblastech (ČZU)
- Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (Centrum pro otázky životního prostředí UK)
Usnesení 1/14: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 21. 6. 2018.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Výbor NS MAS
Schvaluje usnesení:
Č. u. Text usnesení
Plnění
1/13 Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 5. 2018.
2/13 Výbor ukládá týmu OPTP přepracovat projektový záměr a podání žádosti o změnu Trvá, do 30.6.
dotace na změnu projektu OPTP I tak, aby byl akceptovatelný ŘO OPTP do 30.5.2018.
3/13 Výbor ukládá týmu OPTP předložení nového záměru a žádosti na OPTP II do konce
srpna 2018.
Diskuze: Zdržení schvalování změny projektu OPTP I, bude se stále řešit doplnění změny, až poté se bude řešit
příprava navazujícího projektu OPTP II; upozornění na případný problém s předfinancováním zahraničních cest,
které měly být propláceny z projektu OPTP I a neplánování dočasně nových, tedy je to komplikace ve vztahu
ke cash-flow. Ze strany MMR bylo přislíbeno, že zahraniční pracovní cesty bude možné proplácet zpětně od
dubna z OPTP I.
4/13 Výbor NS MAS vyzývá krajské zástupce k aktivizaci území ve smyslu úkolu č.7/9.
Jestli je dost
sebraných
projektů, může
se sběr ukončit.
Diskuze: Oliva navrhuje revidovat sebrané projekty k LeaderFESTu. Pokud je již dost projektů, sběr projektů
se může stopnout. Ředitel NS MAS oznámí MAS, jejichž projekty již má k dispozici, jak bude s těmito projekty
naloženo.
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.
6/13 Výbor NS MAS souhlasí, aby se rozšířilo území o bílá místa, za předpokladu
aktualizace MPINu.
7/13 Výbor vyzývá PS Mezinárodní spolupráce ve spolupráci s kanceláří NS MAS ČR k Trvá. Podklady
přípravě akce Den českých MAS v Bruselu včetně přípravy plánu jednání předsedy NS budou zaslány
MAS ČR, termín dílčího plnění 21.6.2018 na jednání výboru, s tím, že termín akce do týdne
bude řešen ve spolupráci PS Mezinárodní s předsednictvem.
8/13 Výbor NS MAS nominuje k diskuzi na téma budoucí podoby Společné zemědělské Splněno
politiky v termínu 27.6.2018 Jiřího Krista a Romanu Zemanovou.
9/13 Výbor NS MAS schvaluje cestu F. Wintera na Slovensko.
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Bere na vědomí:
Č.
Text
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.

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

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,
předpoklad do
konce srpna

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP
Františku Winterovi.

Foltýnová, Florián

10.4.2018

Pokračuje

1/11

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

Krist, Winter

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

Pokračuje

2/13

Předložit nový záměr a žádost na OPTP II

Tým OPTP

Do konce
srpna 2018

Pokračuje

3/13

Aktivizovat území a zahájit sběr projektů
dobré praxe v krajích.

KS zástupci

ihned

Splněno

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

Splněno

Sbírá se,
pokračuje

Splněno

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

Pokračuje – viz
Strategie PR
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Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

8/9

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

10. 4. 2018

Pokračuje – viz
projekt OPTP

1/12

Nechat zrušit pevnou linku v kanceláři NS MAS.

Další jednání
Výboru

Zrušeno

Usnesení 2/14: 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.
8 pro
5 se zdrželo
Schváleno
Dává za úkol řediteli
Úkol

Termín

Plnění

4/13

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

Ihned

Splněno

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

Zrušeno

7/13

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

ihned

Splněno

8/13

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

ihned

Splněno

5. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS
Tabery uvedl, že pro Společnou zemědělskou politiku (SZP) po roce 2020 je vyhrazeno obecně méně peněz, pro
přímé platby o 4 % méně, alokace v PRV ponížena takřka o 17 %. Po předběžné finanční analýze vychází, že na
investice do rozvoje venkova vychází cca 8 mld. Kč. Minimálně 5 % rozpočtu EZFRV musí být určeno pro
LEADER/CLLD. SZP je úplně mimo fond ESIF. Přímé platby a PRV budou součástí tzv. Strategických plánů SZP, kde
se sejdou všechny podpory pro SZP. Větší akcent na environmentální opatření.
Participace MAS – bude vytvořeno 5-7 pracovních skupin na jednotlivé Specifické cíle, kterých je celkem 9 (3 se
týkají konkurenceschopnosti zemědělců; 3 enviromentální oblasti; 2 generační obměny, rozvoje venkova a tvorba
prac. míst – zde bude LEADER, poslední SC na bezpečnost potravin).
27.6. je setkání k Rámcové pozici k SZP s panem Tassosem Haniotisem (jeden z hlavních pracovníků Strategické a
analytické jednotky EK). V průběhu července dojde ke schválení Rámcové pozice k SZP a do konce srpna bude
předána Výboru pro evropské záležitosti). Kategorie regionů budou v rámci SZP jen dvě: rozvinuté (dotace 55 %)
a méně rozvinuté (dotace 70 %), chybí přechodová kategorie regionů. Důraz tedy na vyšší potřebu národního
kofinancování. Zatím není upřesněno, zda projekty v rámci CLLD budou mít výhodnější procento dotace.
Aktualizace pravidel 19.2.1 - EK schválila modifikaci PRV a zahrnutí článku 20. Došlo k vymezení pole působnosti
PRV s IROPem. Na čl. 20 nebude alokace navýšena.
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Aktualizace pravidel spolupráce 19.3.1 – využití modelu hodnotitelské komise, která by posuzovala projekty
spolupráce. V pravidlech budou daná témata, na které bude možné čerpat (měly by přibýt exkurze, stezky atd.),
budou dány okruhy výdajů, na které půjde čerpat.
Pravidla pro změny SCLLD v PRV jsou aktuálně ve vnitřním připomínkovém řízení. Mělo by dojít ke zmírnění
sankčního systému zejména kvůli pozdějšímu zahájení realizací SCLLD. V rámci diskuse Charouzek navrhnul, aby
CLLD nebylo vůbec sankciováno pro neplnění, když celé PRV plní velmi dobře. Dále konstatoval, že není žádné
vyjádření komise, že sankce chce uplatnit, tedy není třeba MAS postihovat a jde tedy zřejmě pouze o aktivitu
MZe. Oliva poukázal na to, že MZe by mohlo být zahlceno žádostmi o přezkum na Přezkumnou komisi MZe, a že
budou vynaloženy zbytečné náklady na různé posudky. Pošíková poukázala na to, že možným důvodem pro
nečerpaní je změna pravidel a nemožnost přečerpávat alokace mezi fichemi. Dle Olivy se také nečerpá kvůli
tomu, že spousta žadatelů přešla do přímé výzvy kvůli zpoždění v CLLD. Charouzek uvedl, že jsou MAS, co mají
naplněny indikátory (pracovní místa), za menší peníze, ale finanční milník nesplňují. Tato efektivnost by mohla
být také zohledněna.
Makovička zkritizoval nekoordinaci pravidel projektů spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Krist uvedl, že
v minulém období mezinárodní spolupráce byla volnější.
Přišla Danielová (přítomno 13 zástupců s právem hlasovat), odešel Tabery
Florian představil aktuální návrh sankcí, kde spolu s Winterem dojednal s MZe zmírnění sankcí – viz poslední Hlas
z MAS. Výsledkem je návrh na odstranění sankcí z pravidel buď úplně, nebo budou stanoveny až po 30. 8. 2018.
Usnesení 3/14: 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.
11 pro
2 se zdrželi
Schváleno
Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
Krist s Florianem představili Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti. Dohodu SMS ČR,
SMO ČR, NS MAS ČR, SPOV, Asociace krajů a České biskupské konference bude na NSK představovat Ing. Petr
Kulhánek (primátor Karlových Varů). Došlo ke shodě v obecných zásadách přípravy programu pro nové období.
Krist očekává možný střet při stanovení priorit. Každý partner představí své priority, bude schůzka s územními
partnery, aby se neposílaly protichůdné požadavky. Témata budou sbírána do dokumentu Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude řídící pro přípravu české rámcové pozice. ČR bude
rozdělena na 3 kategorie regionů: méně rozvinuté (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský a další, které
nedosahují 80 % průměru HDP EU), přechodné a rozvinuté (zatím Praha a Brno). Regiony se budou lišit mírou
dotace, ale i portfoliem akcí.
Bylo definováno těchto 9 tematických oblastí:
1. Trh práce a zaměstnanost
2. Vzdělávání
3. Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví
4. Veřejná správa a bezpečnost
5. Efektivní výzkumný a inovační systém
6. Podpora podnikání a průmyslu
7. Doprava
8. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
9. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
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Usnesení 4/14: Výbor NS MAS bere na vědomí Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
a pověřuje předsedu podpisem tohoto společného dokumentu.
Všichni pro
Schváleno
Informace z jednání s náměstky MMR, platformě MRPS, plány na vyjednávání na MŠMT, MŽP a MPO
V rámci nové platformy Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost politiky soudržnosti proběhlo
25. května jednání všech územních partnerů s náměstky MMR – zápis z jednání podkladový materiál výboru. Dále
dne 20.6.2018 jednání na MMR předsednictva s náměstky – výstup z jednání podkladový materiál výboru.
Ve dnech 12. nebo 13. července bude jednání s předsedou SMOČR F. Luklem.
Informace z akce SMS ČR v Českých Heřmanicích a následném jednání s vedením SMS ČR.
Na základě tiskové zprávy z akce SMS ČR v Českých Heřmanicích se uskutečnilo bilaterální jednání s předsedou
SMS ČR S. Polčákem. Došlo k vyjasnění pozic. MMR se neshoduje s tím, že by se s MAS nepočítalo na příští
programové období (jako bylo uvedeno ve vyjádření hejtmana Netolického v Českých Heřmanicích). Martinů
upřesnila, že to nebyl názor Netolického, ale citace tiskové zprávy ministryně Dostálové. Na akci se také citovala
návrhová část SRR 21+.
Návrh textace Pozice NS MAS ČR pro CLLD 2020+
Obecnou část tvořil Petr Čáp, shrnuje se v něm, co jsou MAS, proč jsou potřeba, obhajuje venkov a princip CLLD.
Oliva navrhuje uvést také informaci o počtu zaměstnanců v MAS (cca přes 500 v ČR?) a doplnit jejich vzdělanostní
strukturu. V jednotlivých krajích se dokument projedná do 11.9.2018.
Druhý dokument zformuloval Florian a shrnuje informace z diskuzí vedení a kanceláře NS MAS, vychází z rešerše
legislativních návrhů EK a postojů územních partnerů. Důležité je držet integrované nástroje na všech úrovních –
definice možných územních nástrojů + implementace CLLD. Území MAS by mělo splňovat stejné podmínky jako
doposud, očekává se, že nedojde k velkým změnám v území MAS. Překryv území ITI a MAS je umožněn, CLLD-U
a CLLD se nemohou překrývat. Podklad by měl sloužit pro vyjednávací tým. Výbor by dokument měl vzít
na vědomí a Florian z něj udělá výtah. Na základě prvních diskusí Florian dokument upraví do konce srpna 2018
a doplní k obecné části.
Usnesení 5/14: 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.
Všichni pro
Schváleno
Výbor NS MAS dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

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

Usnesení 6/14: 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.
Všichni pro
Schváleno
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Výbor NS MAS dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

2/14

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

Florian

30.8.2018

Místní akční skupiny se k tematickým oblastem (prioritám) vhodným pro implementaci vyjádří na základě
připravené tabulky nebo jiného vhodného podkladu.
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

3/14

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

Termín
vhodných

11.9.2018

6. Pracovní skupiny
Vznik PS pro sociální oblast
Základem pro vytvoření této PS budou zástupci 19 MAS, které realizují komunitně plánované sociální služby. Účast
v PS je otevřená i pro jiné MAS. První schůzka ke vzniku PS se uskutečnila na LeaderFESTu.
Vznik PS Smart Villages/Chytrý venkov při NS MAS
Téma Smart Villages je natolik specifické a nové, že na něj není mnoho expertů. Vznikne PS společně se SMS ČR,
případně se zástupci dalších územních partnerů. Bude to průřezové téma, navrhnutý vedoucí PS Oliva bude
spolupracovat a komunikovat s ostatními PS NS MAS a dalšími partnery.
Smart Villages je aktivita podporována v rámci společné zemědělské politiky a ENRD k ní organizuje setkání,
zástupci PS SV se tedy pokusí o účast na nich.
Usnesení 7/14: Výbor NS MAS bere na vědomí iniciativu založení nové Pracovní skupiny chytrý venkov
ve spolupráci s 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.
Všichni pro
Schváleno

Odešel Makovička (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)
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7. Zpráva o činnosti týmu OPTP
Informace pro Výbor NS MAS
Florian přednesl závěry z posledních jednání s ŘO:
Připravovaný dokument „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“ je již téměř finální,
byl opakovaně projednáván na Platformě CLLD, také za účasti zástupců z MFČR. NS MAS, žádný ŘO ani MFČR
k dokumentu již nemá připomínky
Připravovaná revize MPIN doplněna možnost rozšíření území působnosti MAS na území 2 nepodpořených MAS,
nicméně zatím neakceptována připomínka rozšíření území působnosti MAS na dosud nezapojené obce (bílá
místa) – tuto připomínku vznáší NS MAS opakovaně. Přestup obcí z jedné do druhé MAS nebude možné.
Statistiky v SCLLD nebude potřeba předělávat, analytická část je platná v moment schválení.
NS MAS má k revizi MPINu ještě připomínky, bude je vznášet opakovaně na jednání Platformy CLLD 26.6.
Připravovaná dokumentace ke Střednědobé evaluaci Strategií CLLD
- metodiku zpracovává MMR-ORP (Niksicher, Chvatíková)
- proběhly 2 workshopy s účastí zástupců MAS, kde byly připomínkovány návrhy „Zásad“ a „Šablony“ –
na základě předchozí nabídky se k připomínkování zapojilo 18 zástupců MAS. Florian navrhuje metodiku rozdělit
na povinnou část (30%) a dobrovolnou (70%). Zpracování evaluace by mělo být hodně pracné (cca 2 týdny
až 2 měsíce intenzivní práce). Metodika se aktuálně připomínkuje, finálního znění by se mělo vydat do konce
června.
Připravovaná revize Specifických pravidel IROP 4.2
- CRR požaduje „certifikát“ za účast na školeních a seminářích, kde chce MAS proplatit účastnický poplatek –
obava ze zúžení výběru školení a školících subjektů.
- ŘO IROP neakceptoval návrh NS MAS na navýšení mzdových limitů HM vedoucího zaměstnance ze 42 na 50 tis.
Kč a ostatních zaměstnanců z 33 na 40 tis. Kč s možností mimořádných odměn +10 až 20 % ročního platu;
po opakovaném připomínkování ŘO IROP přistoupil na navýšení limitů HM u vedoucího z 42 na 46,5 tis. Kč
a u ostatních z 33 na 36,5 tis. Kč s platností od 1.7.2018
- u posudků OPZ je navrhováno navýšení limitu z 2.400 Kč na 2.800 Kč; návrh NS MAS byl 3.500 Kč (resp.
kompromisních 3.000 Kč) neakceptovali s tím, že MAS nakonec posudek nemusí využít, nicméně zpracovat jej
musí
- dále nově vysvětlují, co jsou to "relevantní OP", ke kterým je možné v rámci 4.2 dělat animaci - jsou to jen ty,
které mají Programové rámce, tj. nikoliv např. OPPIK nebo národní zdroje. Dosud toto bylo nejasné. Nový výklad
nemusí být pro některé MAS příznivý, na druhou stranu jim umožňuje tuto animaci fakturovat.
- zatím není dořešena udržitelnost drobného (neinvestičního) vybavení
- revize bude vydána do konce června 2018
Usnesení 8/14: 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.
Všichni pro
Schváleno
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Pravidla pro projekty spolupráce 19.3.1
- přepracování návrhu pravidel připravuje nová pracovnice ŘO PRV Ing. Kateřina Buzková, která dříve pracovala
na MAS. Mělo by dojít ke zrušení cca třetiny limitů.
- nový dvoukolový koncept, v rámci kterého by byla pravidla co nejvolnější. Definovala by se témata, které je
možné podporovat, a dále číselník způsobilých výdajů. MAS by zpracovala projektový záměr, předložila na MZe,
kde by ho posoudila komise složená z MZe a zástupců MAS. Výsledkem by bylo ověření, zda je záměr způsobilý,
není předražený atd. Následně by MAS záměr po schválení předložila na SZIF.
- pracovní návrh zaslán 15.6. zahrnuje mj.:
 rozšíření možností exkurzí vč. dopravy a ubytování účastníků atd. – max. 50 os./akce
 propagační materiály pro místní produkci (katalog min. 10 certifikovaných výrobců)
 u investic do infocenter doplněna podmínka certifikace ATIC, naopak náklady na provoz jsou nezpůsobilé
(byly i předtím, jen je upřesněno)
 zahraniční stáže pro stakeholdery v oblasti rozvoje venkova - max. 14 denní výměnná stáž pro max. 8 osob
za účelem síťování a interpretace dobré praxe na vlastním území
 naučné a tématické stezky (pěší, hippo, vodní) – min. přes 2 partnerská (sousední) území MAS
 zrušení cca 1/3 limitů
- další postup: další jednání s ředitelem ŘO PRV Ing. Taberym na MV PRV 20.6., následně projednání na TPS
LEADER
OP VVV
V MAP II je aktuálně k 18.6. 2018 tj. po 3 průběžných uzávěrkách z alokace 3 mld. v hodnocení za 1,692mld. Kč.
Začíná se rozjíždět kolotoč krácení. Připravuje se další dotazníkové šetření mezi MAS. Metodika rovných
příležitostí ve vzdělání - proběhlo jednání, není možná změna.
Šablony pro NNO – území bude pokryto (ČRDM x KS MAS/MAS), šablony jsou zajímavé, NNO bude hodně. Musí
se doložit výše obratu, kvůli tomu nemohou některé KS žádat. Žadatel bude muset doložit k žádosti partnerské
smlouvy se všemi organizacemi, které budou čerpat šablony. Pro zjednodušení bude vytvořen vzor smlouvy.
Avízo výzvy s přesnějšími podmínkami by mělo být v září. V říjnu proběhne vyhlášení výzvy.
V termínu 7. - 8. 6. 2018 proběhlo další vzdělávací setkání PS Vzdělávání na téma Tým a komunikace. Výstupem je
zpětná vazba pro připravované školení NS MAS.
Vize pro vzdělávání 2020 - PS Vzdělávání dopracovala vizi v oblasti vzdělávání, respektive možné spolupráce mezi
NS MAS a MŠMT.
OPZ
Florian shrnul novinky v OPZ, o nichž ve zprávě – podkladový materiál výboru - informovala M. Dvořáková.
Informatorium
Informatorium bude vydáno po zveřejnění aktualizovaných dokumentů s upozorněním na proběhlé změny
(informace pro projektové manažery MAS – změny metodik a příruček). Informatorium by mělo vyjít do konce
srpna.
Usnesení 9/14: 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.
Všichni pro
Schváleno
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Informace z krajů
- Vysočina – V rámci informací z NS MAS chodí v poslední době především informace, které dokumentují spíše
vyjednávání a nejsou prakticky využitelné pro řadové zaměstnance MAS, především chybí FAQ, doporučení.
Možný návrh na třídění informací potřebných pro projektové manažery MAS na implementaci a administraci
projektů a na informace pro vedení MASek – vyjednávání podmínek stávajícího období a 2021+
- Středočeský:
Oliva poděkoval Florianovi za rychlou odpověď na zaslané Připomínky KS NS MAS Středočeského kraje
k hlavním problémům v rámci implementace SCLLD v IROP, PRV, OPZ, 4.2 a kapacitám ŘO. Oliva odpovědi
předá do kraje.
Dále Oliva předložil návrh pro zlepšení procesu vyjednávání za NS MAS na úrovni platforma CLLD, TPS PRV,
IROP, MMR, pozice NS MAS pro 2021+ apod., v kontextu navýšení členského příspěvku MAS o 5 tis.Kč
do NS MAS, kde doporučuje delegovat činnosti, nyní příliš kumulované na osobu J. Floriana, místopředsedu.
NS MAS, na další lidi, využívat externích expertů pokud vyjednávací tým nemá dostatečnou odbornou
kapacitu (např. mzdové limity ve 4.2), ale také zefektivnit komunikaci uvnitř NS MAS. Navrhuje soustředit
často kladené dotazy (FAQ) MAS na jedno místo, kde budou dostupné všem MAS, aby ty nemusely hledat info
jen na FB nebo soustavně telefonovat metodikům na CP SZIF, případně pozvat si softwarového experta, uvést
ho do problematiky a zkusit vymyslet nějaký způsob řešení na shromažďování a sdílení informací
(dokumentů), podobný řešení ve firmách s velkým množstvím „filiálek“ po území ČR. K tématu proběhla
dlouhá diskuse, např. jaká je úloha ředitele, zda má jen řešit provozní záležitosti a komunikaci směrem
„do sítě = IN“ či se více věnovat vyjednávání a orientovat se ve všech OP a komunikaci „ven ze sítě = OUT“.
Podotkl, že nyní citelně chybí realizace již rozpracované PR + K strategie, která měla být financována
z projektu OPTP II A rovněž se negativně projevuje od dubna neobsazená pozice „asistentky“ ředitele, která
bude údajně obsazena až od září 2018. Florian uvedl, že ideální by bylo mít jednoho až dva odborníky
na každý OP a ti by pak mohli spravovat rubriku často kladené dotazy. Navrhuje hledat mezi MAS nejlepší lidi
a přetáhnout je na tuto činnost.
Olomoucký – žádost o lepší a efektivnější tok informací, lépe umět prezentovat úspěchy. Mnoho toho
cykluje mezi členy výboru a málo jde ven mezi všechny MAS. Jihomoravský kraj připojil souhlas.
Oliva upřesnil, že cílem nebylo vyřešit problém hned na místě, ale všichni by o tom měli popřemýšlet
a vydiskutovat na některém dalším jednání, ideálně mimo jednání Výboru NS formou brainstormingu apod.

8. PS Mezinárodní spolupráce
Tento bod byl odsunut na další jednání.

9. Finance NS MAS
Winter poukázal na to, že by se měla dodatečně schválit zahraniční pracovní cesty Jitky Doubnerové,
jelikož zahraniční pracovní cesty by měl schvalovat Výbor NS MAS.
Usnesení 10/14: Výbor NS MAS souhlasí s úhradou pracovní cesty J. Doubnerové do Finska.
Všichni pro
Schváleno
Winter uvedl, že na účtu NS MAS je v současnosti cca 1 530 000 Kč. Byla podána Žádost o platbu na OPTP
s částkou 1 070 000 Kč. Do konce roku již žádnou další platbu žádat NS MAS nebude, bude potřeba
předfinancovat necelé dva miliony na OPTP, což se bude řešit úvěrem.
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10. Akce NS MAS
Země živitelka
O zajištění stánku na Zemi živitelce i Večera venkova se bude ucházet MAS Rozkvět. Večer venkova plánují zajistit
stejným způsobem jako v minulém roce.
VH
Kuthanová od pořádající MAS obdržela rozpočet, přeposlala jej na ředitele NS MAS a zajištění budou dále řešit.

11. Informace a podněty od členů z krajů
Kraje, které ještě neměly seminář v rámci OPTP, by měly zareagovat, jestli této příležitosti chtějí využít nebo ne.
Zatím zájem Libereckého a Královéhradeckého kraje dohromady a dále Středočeského a Plzeňského. Seminář
dále ještě nebyl v krajích Jihomoravský, Zlínský, Vysočina, Karlovarský.

12. Různé

Konec jednání: 21:00
Další jednání Výboru bude 10. července od 10:00 v Olomouci

Ověřil dne:
3. 7. 2018

Charouzek

4. 7. 2018

Oliva

