Olomouc, 10. července 2018

Výbor NS MAS
Schvaluje usnesení:
Č. u.
1/15
2/15
3/15
4/15

5/15

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 7. 2018.
Výbor NS MAS ukládá předsednictvu, aby na společném jednání partnerů apelovalo na partnery, aby
prezentování společné pozice partnerů probíhalo i na krajské úrovni (např. RSK).
Výbor NS MAS ukládá M. Olivovi předložit zprávu z jednání PS ze dne 10.8.2018 do podkladových
materiálů pro příští jednání Výboru v září 2018.
Výbor NS MAS schvaluje přesun 52,5 tis. Kč v rámci rozpočtové podkapitoly Public relations a to
z položky Zpravodaj venkova do položky Publicita a propagace, které se využijí na zprovoznění
informační a popularizační webové microsite www.mistniakcniskupiny.cz. Výbor NS MAS ukládá Výboru
propagaci této microsite.
Výbor NS MAS schvaluje v rámci rozpočtu převod částky 50 tis. Kč z položky „náklady na činnost
PS Mezinárodní spolupráce“ na položku „cestovné členů PS Mezinárodní spolupráce“.

6/15

7/15

Výbor NS MAS ukládá svolat na září/říjen kulatý stůl, jehož výsledkem bude návrh zadání pro tvorbu
informačního systému pro MAS. Na základě výstupu z kulatého stolu do konce roku 2018 vytvořit zadání
poptávky na zhotovení informačního systému.
Výbor NS MAS ukládá předsednictvu svolat jednání s týmem OPTP s cílem zefektivnění práce týmu OPTP
s cílem dosáhnout lepších výsledků ve vyjednávání s ŘO v současném programovém období a přenosu
informací k členské základně.

Bere na vědomí:
Č.
1/15

Text
Výbor NS MAS bere na vědomí informace o činnosti krajských organizací NS MAS ČR.
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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, Florian

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

1/15

Předložit zprávu z jednání PS ze dne 10.8.2018
do podkladových materiálů pro příští jednání Výboru v září
2018.

Oliva

Příští jednání
Výboru

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

