Praha, 13. listopadu 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 8 členů Výboru, 4 náhradníci, Darina Danielová, Radek Tvrdík, Radim Sršeň,
Přemysl Růžička, Jiří Kmoníček, Petr Piekar, Jakub Černý

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 13:50
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist, pozdravil přítomné členy a poděkoval za akceptaci
posunutí jednání termínu z důvodu jednání na MMR s náměstky Semorádem a Koppitzem, které přineslo dobré
zprávy ve vyjednávání nového období. Předal slovo Janě Kuthanové, která informovala, 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: Vondráčková, Novák
Bleskovka: Martinů, Florian, Kuthanová
Zápis: Horáková
Zápis z minulého jednání byl 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.

6.

7.

8.

Zahájení
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Zpráva kontrolní komise za rok 2017 (Kmoníček)
Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS (Krist)
- Zprávy z jednání s MMR 13.11.
- Závěry z jednání vyjednavačů 2.11.
Ekonomické a provozní záležitosti
- Čerpání rozpočtu říjen a schválení změn v rozpočtu 2018
- Příprava rozpočtu 2019 – návrhy PS, postup
- Schválení zahr. cest
- Představení nového konceptu Cestovních náhrad ve Směrnicích
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
- Usnesení a plnění úkolů
- Diskuse a schválení Volebního řádu Výboru NS MAS.
Projekt OPTP – změna v projektu
- Informace o změně v projektu I
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9.

Akademie LEADER (Pošíková)

10.

Informace a podněty od členů z krajů
Podněty KS Vysočina k zefektivnění činnosti NS MAS a Podněty pro Výbor (J. Černý, MAS Šipka)
Zpráva z KS Pardubického kraje – vystoupení hejtmana (Martinů)
Různé
Statistika „Schválené projekty PRV za 2017 a 2018“

11.

Usnesení 1/18: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 11. 2018.
Všichni pro
Schváleno

4. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
Předseda Kontrolní komise Jiří Kmoníček přednesl zprávu Kontrolní komise za rok 2017 a vyhodnocení činnosti za
1. pololetí 2018.
Kontrolní komise (KK) se sešla 7. 11. 2018 v kanceláři NS MAS. Kontrolní komise konstatuje, že úč. závěrka za rok
2017 zobrazuje odpovídajícím způsobem stav účetnictví NS MAS a výroční zpráva obsahuje veškeré náležitosti.
KK doporučila Výboru, aby schválil harmonogram účetní závěrky a výroční zprávy pro následující období tak, aby
se neopakovala situace z letošního roku. Doporučuje, aby KK měla možnost vyjádřit se k účetní závěrce ještě před
podáním daňového přiznání. Taktéž výroční zpráva by měla být zaslána ke kontrole s dostatečným předstihem
před jejím projednáním nejvyšším orgánem.
Dále se KK seznámila s auditem účetní závěrky za rok 2017, který byl v pořádku.
Zároveň bylo kontrolováno průběžné účetnictví, dokumentace a čerpání rozpočtu k 30.9.2018. Doporučuje, aby
byla nastavena jasná pravidla pro čerpání a kontrolu realizovaných projektů. Obecně dále doporučuje Výboru,
aby min. 1/3 členů Výboru měla povědomí o hospodaření a účetnictví NS MAS.
Zápis Kontrolní komise prozatím nebyl rozeslán, jeho schvalování probíhá korespondenčně a zatím se k němu
nevyjádřili všichni členové kontrolní komise.

13:58 přichází G. Charouzek a R. Sršeň (přítomno 13 členů s právem hlasovat)
V rámci diskuze k bodu F. Winter informoval, že jeho rolí je kontrola a potvrzování plateb z účtu. Vyjádřil souhlas
s doporučením, aby do problematiky bylo zasvěceno více osob.
J. Krist navrhl, aby výsledovka a přehled čerpání hospodaření NS MAS byly Výboru předkládány častěji. P. Čáp
doplnil, že kancelář NS MAS je schopna předkládat požadované dokumenty čtvrtletně. J. Kuthanová vyzvala
přítomné členy, aby si do příštího jednání Výboru rozmysleli zapojení do kontroly účetnictví NS MAS.
1/18 Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise za rok 2017.

5. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS
J. Krist seznámil přítomné členy se závěry jednání na MMR dne 13.11, kterého se za NS MAS účastnili Krist,
Kuthanová a Florian.
MMR uvítalo, že NS MAS má již zpracovanou konkrétní vizi. V případě MAS se předpokládá zachování stávajícího
formátu, NS MAS má zájem na navýšení finančních prostředků. MAS by si měly zachovat vliv na rozhodování,
které projekty a v jaké kvalitě budou v územích realizovány, MAS však nemohou plnit roli zprostředkujícího
subjektu.
Je vůle ze strany MMR, aby již v roce 2020 bylo možné začít psát strategie a kontrolovat jejich obecnou část.
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NS MAS vyjednává se všemi zástupci ŘO OP, kde má CLLD logiku – IROP, OP Z, OP ŽP, PRV a nově OP PIK. V rámci
OP VVV animace, podpora šablon a MAPů.
V následujícím týdnu proběhne další jednání s územními partnery (v Králíkách),
K tématu dále vystoupil J. Florian.
Informoval, že 2. 11. proběhlo v Praze jednání vyjednávacího týmu NS MAS, který se shodl na společných cílech,
které Florian zpracoval do materiálu „LEADER/CLLD v ČR po roce 2020“ (rozeslán společně s rychlou informací
z Výboru dne 16. 11. 2018):
 Územní působnost MAS – snaha, aby se hranice MAS příliš neměnily. Rozhodnutí je však na jednotlivých
obcích. Je pravděpodobné, že obce budou znovu potvrzovat územní působnosti MAS, neboť usnesení,
které je doloženo k současné standardizaci, je platné pro současné období.
Pokrytí bílých míst.
Je navrhováno aby, ČR byla z hlediska výše podpory rozdělena do 3 kategorií dle rozvinutosti území.
Může nastat problém, pokud MAS bude nacházet v územích s různou výší podpory.
 Standardizace MAS – standardizaci bude zřejmě prováděna MMR-ORP. Snaha o zjednodušení
standardizace, zaměření na povinnosti vyplývající z Nařízení, pouze u nové/sloučené/transformované
MAS by byla standardizace důslednější – stanovení minimálních standardů MAS, u stávajících MAS by
měla stačit kontrola současných.
 Strategie CLLD
Požadavek, aby stačila aktualizace SCLLD, která by se měla realizovat v letech 2019 – 2020 tak, aby na
konci roku 2020 mohly být strategie vybrány. Rozsah analytické části by měl být v kompetenci MAS.
Pokud bude aktualizace strategie složitá, může MAS přistoupit k tvorbě nové, stručnější a ne tak
rozsáhlé (např. 50 stran).
Krist okomentoval, že nebude podrobná metodika pro tvorbu strategií, není předpoklad, že budou
generovány obsáhlé strategie. Musí být prokázána provázanost s OP – uvedení cíle a jak bude sledován.
Winter vznesl dotaz, zda budou dostatečně brzy známy programové rámce. Florian reagoval, že jsou
navrženy 2 kroky hodnocení strategií – obecné strategie mají proběhnout již během tohoto operačního
období, programové rámce (pracovně zatím „CLLD-plány“) budou až po schválených OP. Dle současných
podmínek se předpokládá, že by první návrhy OP měly být připraveny do listopadu 2019.
Z jednání na MMR vyplynulo, že na aktualizaci strategií nebudou speciální prostředky, očekává se, že by
měly proběhnout v rámci režií (4.2). V rámci pravidel IROP 4.2 by mělo být zapracováno zpřesnění tak,
aby aktualizace strategií byla způsobilá.
NS požaduje, aby hodnocení strategií bylo prováděno jednotlivými ŘO, což vychází i z Nařízení.
Měla by mít min. 2 veřejná projednání. Součástí by byla i prezentace akčního plánu na RSK.
 CLLD plány = programové rámce – výčet konkrétních cílů a opatření Strategie CLLD, návrh intervencí a
finanční plán. CLLD plány budou moci být dokončeny až po schválení OP. Podmínkou pro jeho schválení
bude jeho projednání v území (např. 2 veřejná projednání). Je navrženo, aby plány CLLD byly
prezentovány na RSK.
Návrh 3 druhů intervencí:
o Klíčový projekt MAS – 1 nebo soubor více projektů, které mají společný cíl a propojené výstupy.
Např.: pořízení autobusů a výstavba zastávek. Klíčový projekt musí být dopředu vydefinován a
schválen v programovém rámci = CLLD Plánu daného OP. Bylo upozorněno, že ze zkušenosti ŘO,
předem definované projekty v OP byly pak laxní s podáním žádosti a blokovaly tak čerpání.
o Individuální projekty – MAS vyhlásí výzvy, sesbírá projekty a vybere. Nebo vyhlásí sběr záměrů,
spolupracuje se žadatelem na záměru, až je záměr dopracován do realizovatelného projektu, tak
MAS projekt schválí. Vymizí vyhlašování klasických výzev – administrativně náročné.
o Grantová schémata / deštníkový projekt – na jednu aktivitu vyhlásí MAS výzvu a bude sbírat subprojekty.
KP a IP jsou pro ŘO více akceptovatelné, v rámci IROP grantová schémata pravděpodobně nebudou
možná. Jde ale o značné zjednodušení v čerpání pro drobné příjemce.
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Každý ŘO však určí, kterou z těchto intervencí bude podporovat.
Spolupráce ŘO na implementaci CLLD
Gestora pro CLLD by nadále měl vykonávat MMR-ORP. Pro financování režií MAS by měl nadále
fungovat jeden fond, a to nejspíše iROP2 nebo OPTP. Uvažuje se o zjednodušeném vykazování provozu
MAS.

ŘO mají obavu, aby v případě snížení míry podpory (ve vyspělejších regionech) byl dostatečný zájem subjektů o
realizaci projektů. Toto riziko může být eliminováno činností subjektu (role MAS), který v území připraví vhodné
projekty.
Sršeň reagoval, že dle jeho názoru (a z pohledu obcí) snížení výše podpory nepovede ke snížení zájmu o realizaci
projektů, naopak, budou realizovány smysluplnější projekty.
Už nebude praktikována praxe, že CLLD má v přesné dikci to, co má OP. Př. u památek by OP napřímo podporoval
památky (UNESCO a státní), ale v rámci MAS např. památky zařazené v rejstříku kulturních památek apod.
Záměrem ŘO není zpřísňovat více než, jak zpřísní EK. Snaha odstranit překryvy (nyní možnost čerpání z IROP, ITI i
CLLD).
Černý vyjádřil názor, že by bylo vhodné v novém období (kde bude praktikováno n+2) umožnit čerpání ex-ante
jako prostředku pro motivaci žadatelů a zrychlení čerpání, a protiváhu k avizovanému snížení výše podpory z EU.
NS vznesla požadavek, aby OP ze stejného fondu měly stejné podmínky procedur, dále větší důraz na spolupráci
MAS, vzdělávání zaměstnanců a animace v území, tyto aktivity jsou v současném období podceněny.
Usnesení 2/18: Výbor NS MAS schvaluje strategii vyjednávání nového programového období a pozici NS MAS ČR.
Všichni pro
Schváleno

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Čerpání rozpočtu říjen a schválení změn v rozpočtu 2018
Průběžné čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018 bylo zasláno v podkladech.
2/18 Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 10. 2018.
P. Čáp uvedl, že pracovní skupiny, na základě výzvy na minulém jednání Výboru, předložily své požadavky na
změny v rozpočtu do konce roku 2018. Požadavky představili vedoucí PS Chytrý venkov a PS Vzdělávání. PS
Chytrý venkov a PS Enviro naplánovaly dvoudenní jednání v Choťovicích.
V rámci diskuse k problematice nákladů pracovních skupin Krist doplnil, že bude vhodné definovat standardy pro
činnost a rozpočtové požadavky pracovních skupin.
Dává za úkol Kanceláři
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

1/18

Připravit standardy pro činnost a
rozpočtové požadavky pracovních skupin.

Kancelář

Předložit na
Výbor 11.12.

Plnění

Florian navrhl, že je vhodné vyjasnit, zda na odborné konference/semináře/workshopy konané v zahraniční
budou jezdit zástupci PS Mezinárodní nebo zástupci odborných pracovních skupin.
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15:10 přichází M. Pošíková
PS Vzdělávání připravuje brožuru o dobrých příkladech MAP a doporučení pro MAP 2. Obsahově brožuru zajistí
PS Vzdělávání, grafiku a tisk zajistí kancelář NS. Čáp doplnil, že texty budou dodány do konce listopadu. Půjde o
tisk 3 tis. kusů ve formátu A5. Návrh brožury bude zaslán v podkladových materiálech příštího Výboru.
Usnesení 3/18: Výbor NS MAS schvaluje změny v rozpočtu – vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a
PS Enviro a na základě návrhu PS Vzdělávání položku PR-brožura/video, a ukládá Kanceláři NS MAS ve spolupráci
s PS Vzdělávání připravit obsah brožury do konce listopadu 2018 a předložit ji Výboru na vědomí ke schválení.
Vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a PS Enviro budou přesunem prostředků chodu organizace.
Finanční prostředky na PR brožuru/vide se přesunou z PS Vzdělávání do Public relations.
Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

2/18

Zaslat návrh brožury MAP v podkladových
materiálech k jednání Výboru.

Kancelář NS MAS,
Pošíková

30.11.2018 +
předložení na
Výbor

Plnění

Příprava rozpočtu 2019 – návrhy PS, postup
Vedoucí pracovních skupin navrhli rozpočty jednotlivých pracovních skupin pro rok 2019. Oproti roku 2018
dochází k nárůstu požadavků pracovních skupin na rozpočet o 100 %, což je částečně způsobeno vznikem nových
pracovních skupin.
Shodnout se na standardech (tuzemské cesty, zahraniční cesty, zajištění jednání PS, překlady, zápisy, další
aktivity). Kancelář zajistí společné setkání vedoucích PS a domluvit se na jednotlivých položkách do 30. 11. 2018.
3/18 Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu schůzky vedoucích pracovních skupin a ukládá Kanceláři NS MAS
zajistit schůzku a domluvit se na rozpočtech pracovních skupin.

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

3/18

příprava schůzky vedoucích pracovních
skupin ve věci schválení rozpočtů.

Kancelář NS MAS

do 7.12.2018

Plnění

Schválení zahraničních cest
Navržena byla pracovní cesta M. Hartycha do Bruselu dne 5. 12. 2018 na 6. setkání tematické skupiny Smart
Villages při ENRD. Financování z prostředků PS Chytrý Venkov (cca 8 tis. Kč).
Usnesení 4/18: Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na 6. setkání skupiny Smart Villages do Bruselu
dne 5. 12. 2018.
Pro všichni
Schváleno
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Představení nového konceptu Cestovních náhrad ve Směrnicích
Koncept cestovních náhrad není finální, získané právní názory nejsou jednotné. Finální verze bude zaslána
Předsednictvu a J. Kmoníčkovi k připomínkám.

7. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Text usnesení
1/17
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 10. 2018.
2/17
Výbor NS MAS schvaluje vyslání Zuzany Guthové na VH Prepare do Kosova ve
dnech 30.10.-1.11.2018, Jana Floriana na ENRD do Bruselu dne 11. 12. 2018 a
Radima Sršně na Valnou hromadu ELARD do Bruselu v prosinci 2018.

Plnění
změna
usnesení

Usnesení 5/18: Výbor NS MAS zpětně schvaluje vyslání Karolíny Berouskové na VH Prepare do Kosova místa
Zuzany Guthové.
Pro všichni
Schváleno
3/17

Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě schválit Pravidla rozpočtování a hospodaření.
4/17
Výbor NS MAS souhlasí s ukončením projektu OPTP I do 31.3. 2019 a ukládá týmu splněno
OPTP předložit tuto žádost o změnu spolu se Zprávou o realizaci za 5. etapu.
5/17
Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS prověřit personální kapacity s cílem splněno
navýšení kapacit týmu OPTP od 1/2019.
13/16
Výbor NS MAS ukládá týmu OPTP dopracovat úpravu změny projektu OPTP I do 30. splněno
9. 2018 a následně ji předložit řídícímu orgánu OPTP ke schválení.
14/16
Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli NS MAS, po konzultaci s týmem OPTP I a pokračuje
předsednictvem, předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30.11.2018.
15/16
Výbor NS MAS schvaluje Statut a Řád pracovních skupin Enviro, Chytrý venkov a Sociální Návrh a jmenuje vedoucí PS: Chytrý venkov Milan Oliva, Enviro Marek
Hartych, Sociální Markéta Dvořáková.
6/15
Výbor NS MAS ukládá svolat na září/říjen kulatý stůl, jehož výsledkem bude návrh nové usnesení
zadání pro tvorbu informačního systému pro MAS. Na základě výstupu z kulatého
stolu do konce roku 2018 vytvořit zadání poptávky na zhotovení informačního
systému.
Diskuze: J. Kuthanová omluvila nesplnění úkolu z důvodu velké vytíženosti. Přítomní členové netrvají na
uskutečnění kulatého stolu do konce roku. Přítomní členové se shodli na uspořádání 2 kulatých stolů – v lednu
ke komunikaci, v březnu pak k programovým záležitostem, včetně volby předsedy a místopředsedů Výboru.
Usnesení 6/18: Výbor NS MAS ukládá svolat na leden a březen 2019 kulatý stůl pro všechny členské MAS.
Lednový kulatý stůl bude na téma komunikace a přenos informací, březnový kulatý stůl bude na téma
budoucnost NS MAS. Výbor NS MAS vyzývá iniciující kraje (Středočeský, Pardubický, Vysočina), aby se zapojily
spolu s kanceláří NS MAS do přípravy.
Pro všichni
Schváleno
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.
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.

Pokračuje, viz
příloha
Prioritizace
Pokračuje
v rámci jednání
s ÚP
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Bere na vědomí:
č.
1/17
2/17

Text
Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 9. 2018.
Výbor NS bere na vědomí stav zpracování směrnic a ukládá Kanceláři NS MAS předložit na listopadový
Výbor kompletně zpracované směrnice.

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

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

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

splněno

2/14

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

Florian

30.8.2018

Pokračuje viz
jednání s ÚP

2/17

Předložit návrh čerpání rozpočtu pro rok
2019.

Členové Výboru,
vedoucí pracovních
skupin

6.11.2018

Částečně
splněno

4/17

Předložení žádosti o změnu projektu
spolu se zprávou o realizaci za 5. etapu.

Tým OPTP

20.10.2018

splněno

Sbírá se,
pokračuje

Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

2/16

Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh
projektové žádosti OPTP II do 30. 11. 2018

30.11.2018

Pokračuje

1/17

Obvolat členské MAS (Místní akční skupina Krkonoše, MAS Polabí,
Via Rustica a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko) ve věci úhrady
členského příspěvku.

3/17

Předložit na listopadový Výbor kompletně zpracované směrnice.

5/17

Prověření personální kapacity s cílem navýšení kapacit týmu OPTP
od 1/2019.

splněno

13.11.2018

Pokračuje
splněno
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Volební řád Výboru NS MAS
Byl předložen návrh volebního řádu voleb předsedy a místopředsedů NS MAS z členů Výboru. V rámci čl. 7 bylo
upraveno, že ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech voličů (= členů Výboru). V čl. 8 bylo
upraveno, že do 3. kola postupují kandidáti s nejvíce hlasy na prvním místě.
Bude zachován systém s jedním předsedou a 3 místopředsedy, kteří budou voleni z řad členů Výboru.
Usnesení 7/18: Výbor NS MAS schvaluje předložený návrh volebního řádu Výboru NS MAS s úpravou v čl. 7 a
doplnění čl. 8.
Pro všichni
Schváleno

8. Projekt OPTP – změna v projektu
Jan Florian seznámil přítomné s aktuálním vývojem ve věci změny v projektu, která byla ŘO schválena.
Poděkování patří Veronice Foltýnové, která změnu dokončila dle požadavků ŘO.
Nové typy výdajů:
administrátor pro koordinaci aktivit a zaměstnanců (Horáková)
servisní pracovník OP od 1.1.2019 (4 osoby na 0,5 úvazku)
mentoři evaluací (10 osob)
dokumentace příkladů dobré praxe (fotodokumentace)
Zahraniční cesty
Projekt je zkrácen do 31. 3. 2019, od dubna by měl navázat nový projekt OPTP II, který bude řízen přímo
Kanceláří NS MAS.
Proběhla diskuze k hledání vhodných kandidátů na pozice servisních pracovníků. Nejde o juniorní pozici, ale
zkušené pracovníky, kteří se budou také účastnit jednání s ŘO k aktualizacím pravidel, apod. Variantou je
umožnění částečného homeoffice, je také možné, aby 1 osoba měla na starosti 2 OP.
3/18 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o změně v projektu OPTP I

Usnesení 8/18: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vytvoření pracovních náplní nových pracovníků OPTP a
vypsání výběrových řízení na tyto pozice.
Pro všichni
Schváleno

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

4/18

Vytvoření pracovních náplní nových
pracovníků týmu OPTP a vypsání
výběrových řízení na tyto pozice.

Kancelář NS MAS

Informování na
příštím výboru

Plnění

9. Akademie LEADER
Markéta Pošíková představila návrh Akademie LEADER. Smyslem Akademie je návrat ke kořenům metody
LEADER, navázání vztahů mezi dlouholetými pracovníky MAS se služebně mladšími kolegy. Budou nabízeny 2
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druhy kurzů:
- Akademie pro nováčky (nastoupili do MAS v tomto programovacím období)
- Akademie pro matadory (pracovali v MAS i v předchozích obdobích)
Půjde o 4 dvoudenní bloky s časovou dotací 64 hodin, ve dvou částech ČR – Morava, Čechy. Členové PS
Vzdělávání sami ověřili kvalitu školení, která budou předmětem kurzu.
Vzdělávání bude pravděpodobně způsobilé buď z paušálu MAP, nebo 4.2. Ubytování a stravování jde na vrub
účastníků.
Organizace kurzů (prostory, lektoři) bude zajišťovat kancelář NS MAS (možné financování koordinátora z OPTP II).
Certifikáty bude vydávat NS MAS.
M. Pošíková dopracuje do návrhu podněty z Výboru. J. Krist navrhl 3. druh kurzu – informace o evropských
fondech, OP a jejich pojmech ve spojitosti s metodou LEADER.
Doplnění připomínek bude projednáno na Výboru v prosinci.
Usnesení 9/18: Výbor NS MAS schvaluje koncept Akademie LEADER. PS Vzdělávání prokonzultuje a zapracuje
podněty členů Výboru. V případě, že podněty budou vyhodnoceny jako nepřijatelné, předložit na další jednání
Výboru doplnění konceptu.
Pro všichni
Schváleno
Dává za úkol PS Vzdělávání
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

5/18

Prokonzultovat a zapracovat podněty
členů Výboru ke konceptu Akademie
LEADER. V případě, že budou nepřijatelné,
předložit je na další jednání Výboru
doplnění konceptu.

PS Vzdělávání

do dalšího
jednání Výboru

Plnění

10. Informace a podněty od členů z krajů
Podněty KS Vysočina k zefektivnění činnosti NS MAS a Podněty pro Výbor (Jakub Černý, MAS Šipka)
J. Černý přednesl jeho výtky a návrhy ke zlepšení komunikace s členskou základnou:
– komunikace uvnitř NS MAS – nefunkční systém distribuce e-mailů, mohl by to řešit určitý informační
systém toku informací
– požadavek na aktualizaci informací na webu NS MAS, zejména termíny
– návrh zvýšit pravomoc řediteli NS MAS do určité finanční výše na základě schválených položek
rozpočtu, dát mu pravomoc schvalovat pracovní cesty, zrychlí se projednávání na Výboru
– kumulace funkcí = stejné osoby vyjednávají současné i budoucí období. Nelze stihnout všechny
činnosti v přijatelném čase.
J. Kuthanová zrekapitulovala aktivity NS od schválení nových stanov v listopadu 2017 a s tím spojených
organizačních změn v NS (ředitel NS MAS + administrátor).
Úpravy webu NS MAS byly již provedeny na základě dotazníkového šetření mezi MAS, které bylo prezentováno
na VH.
Podněty k nastavení komunikace a prezentace NS MAS budou využity při přípravě kulatého stolu v lednu 2019.
P. Martinů uvítala účast ředitele na jednání KS MAS Pardubického kraje, které bylo velice přínosné pro obě
strany. Doporučuje ostatním KS přizvat ředitele na jednání a umožnit mu prezentovat aktivity NS MAS.

Strana 10/10

Zpráva z KS Pardubického kraje – vystoupení pana hejtmana (Martinů)
Na posledním jednání KS MAS Pardubického kraje byl přítomen také pan hejtman Netolický, který vyjádřil
nesouhlas s tím, aby strategie MAS hodnotily kraje.
J. Krist informoval, že na jednání územních partnerů 21. 11. 2018 v Králíkách bude prezentována vyjednávací
strategie CLLD schválena 13.11. Výborem.
J. Florian doplnil, že NSMAS nikdy nenavrhovala, aby kraje hodnotily strategie MAS, naopak požaduje, aby
standardizace, výběr strategií a financování režií byly řešeny centrálně. Tento požadavek mohl vzejít od MMR,
pro které mohl být počet 180 MAS zatěžující, nicméně již se zdá, že to akceptují. Dále potvrdil, že oficiálně
delegovaní zástupci NSMAS vystupují při jednáních jednotně, v souladu se schváleným směrem vyjednávání.
MAS Pardubického kraje získaly z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 7,12 mil. Kč v rámci programu obnovy
venkova na realizaci projektů Malého LEADERu.

11. Různé
R. Sršeň měl jednání s ministryní Novákovou (MPO). OP PIK nečerpá, jak by měl. Doporučuje, aby se MAS
zamyslely nad tím, zda by měly zájem otevřít nový programový rámec pro OP PIK a vyhlašovat výzvy pro drobné
podnikatele. Pak by mohly uspořené finanční prostředky v PRV čerpat na čl. 20. V případě zájmu MAS, je třeba
rychle jednat.
P. Čáp prověří zájem MPO zda a za jakých podmínek je možnost se zapojit do OP PIK a následně rozešle všem
MAS dotazník, kde se zástupci MAS měli vyjádřit, zda mají zájem o programový rámec OP PIK. Vstoupí do jednání
s E. Hamplovou, která je zástupcem NS v OP PIK, pokud bude většinová shoda, začnou zástupci NS vyjednávat s
MPO na možnosti čerpání z OP PIK přes MAS.
Dává za úkol kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

6/18

Prověření zájmu MPO a zajištění průzkumu
mezi MAS ke zjištění zájmu o vstup do OP
PIK a na základě výsledků dojednat schůzku
s ministryní MPO.

ředitel NS MAS

do 29.11.2018

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.
Konec jednání: 17:35
Další jednání Výboru se uskuteční dne 11. prosince v 10:00 v Praze (NIDV)

Ověřil dne:
30. 11. 2018

Novák

4. 12. 2018

Vondráčková

Plnění

