Praha, 22. ledna 2019

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů Výboru, Jakub Černý (MAS Šipka), Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský
venkov), Petra Martinů (MAS Poličsko)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 13:00.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Poděkoval všem, kteří se dostavili již dopoledne
na workshop ke zlepšení komunikace v rámci NS MAS. Předal slovo Janě Kuthanové, která informovala, že
informační 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 9 členů Výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Novák, Kovářová
Bleskovka: Kovářová, Martinů, 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.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
- Usnesení a plnění úkolů
- Brožura MAP – Vzděláváním k budoucnosti
5.
Plán PR pro rok 2019 (L. Nemešová, K. Malá)
6.
Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian + vyjednavači + vedoucí PS)
Ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Příprava na vyjednávání územních partnerů v Lobči 28. a 29.1.
7.
Ekonomické a provozní záležitosti
- Zahraniční cesty 1. čtvrtletí 2019
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8.

9.

10.

Informace z krajských sítí
- Podnět Středočeské KS:
1) standardizace MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ (M. Oliva)
2) kurzové změny EUR/Kč a vliv na ceny indikátorů v IROP (J. Hlavatý)
- Podněty a plány krajů pro rok 2019
Zprávy z pracovních skupin
- Návrh na vstoupení NS MAS do Evropské sítě pro komunitně vedené iniciativy v oblasti klimatických
změn a udržitelnosti - ECOLISE (M. Hartych)
- Prezentace brožury PS Vzdělávání
Různé

Usnesení 1/20: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 1. 2019.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Č. ú.
1/19
2/19

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 11. 2018
Výbor NS MAS bere na vědomí předloženou brožuru PS Vzdělávání a pověřuje
Kancelář NS MAS k jejímu dokončení

3/19

Výbor NS MAS schvaluje organizační směrnici NS MAS ČR

Plnění
splněno, bod 9
jednání
Doplnění
k cestovním
náhradám
předložit
na Výbor 12.2.

4/19

Výbor NS MAS ukládá členům Výboru získat e-mail pro hlasování per-rollam o volbě
členů Kontrolní komise.
Kancelář NS MAS upravila způsob získání e-mailů pro hlasování per-rollam o volbě členů KK: na e-mail
statutárního zástupce MAS bude odeslán e-mail s formulářem, do kterého se vyplní hlasovací e-mail. Tento
formulář bude nutné podepsat elektronickým podpisem/zaslat datovou zprávou. Hlasovací e-mail nemusí být emailem statutárního zástupce, lze určit i jinou osobu z MAS.
Návrhy na členy kontrolní komise vzejdou z valných hromad KS, termín pro nahlášení nominací na členy je
20. 2. 2019.
Usnesení 2/10: Výbor NS MAS ruší usnesení č. 4/19 a ukládá Kanceláři NS MAS získat e-maily pro hlasování perrollam o volbě členů KK dle uvedeného postupu.
Všichni pro
Schváleno
Výbor NS MAS dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

1/20

Získat e-maily pro hlasování per-rollam o volbě členů KK dle postupu uvedeného
na jednání Výboru.

12.2.2019

Č. ú.
5/19
6/19

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje podání projektové žádosti OPTP II.
Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2019.

Plnění
splněno
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7/19

Výbor NS MAS v souladu s vnitřními směrnicemi spolku pověřuje předsedu Výboru
splněno
NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr Čáp
a člen Kontrolní komise.
8/19
Výbor NS MAS ukládá členům Výboru sdělit Kanceláři NS MAS termíny konání
splněno
volebních jednání jednotlivých KS do konce roku 2018; ukládá KS Zlínského kraje
uspořádat kulatý stůl k představení kandidátů na předsedu místopředsedy Výboru
NS MAS v termínu 15.-28.2.2019.
Termín kulatého stolu (představení kandidátů pro moravské MAS) v Olomouci byl posunut z důvodu jarních
prázdnin na 5.3.2019.

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/19

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového
programového období a stavu pozice NS MAS ČR.

2/19

Výbor NS MAS bere na vědomí uzavření pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod
o provedení práce v rámci projektu OPTP I.

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

2/19

Získat e-maily od členských MAS pro
zajištění hlasování per-rollam volby členů
Kontrolní komise.

Zodpovědný

Termín

Plnění

15.1.2019

Nahrazeno
úkolem 1/20

členové Výboru

4/19

sdělit Kanceláři NS MAS termíny konání
31.12.2018
splněno
volebních jednání jednotlivých KS do
členové Výboru
částečně,
konce roku 2018.
termín 12.2.
KS Moravskoslezského kraje sdělí termín 31.1.2019, KS Olomouckého kraje očekává termín VH na konci února.
splněno,
5/19
Krajskému sdružení Zlínského kraje
členové Výboru
28.2.2019
termín 5.3.
uspořádat kulatý stůl k představení
kandidátů na předsedu a místopředsedy
Výboru NS MAS v termínu 15.-28.2.2019.
Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

6/18

Plnění

Prověření zájmu MPO a zajištění průzkumu mezi MAS ke zjištění
do 29.11.2018
zájmu o vstup do OP PIK a na základě výsledků dojednat schůzku
s ministryní MPO.
Projednání v rámci bodu programu 5. Doporučení vyčkat s realizací průzkumu.

pokračuje

1/19

Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin.

Neurčen

trvá

3/19

Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.

30.4.2019

trvá

6/19
organizaci volebního výboru dne 12.3.2019.
12.3.2019
trvá
12.3. 2019 volební Výbor, místo konání Pardubice – hotel Labe. Již 11.3.2019 odpoledne bude probíhat program –
budoucnost CLLD – závěrečná konference k projektu OPTP I za účasti ŘO, MMR-ORP. Večer proběhne debata
s kandidáty do vedení NS MAS.
12.3.2019 souběžně představení průběžných výstupů projektu GAREP a jednání volebního Výboru.
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Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

7/19

Ve spolupráci s E. Hamplovou připravit návrh řádu a statutu
pracovní skupiny Podnikání do dalšího jednání Výboru.

22.1.2019

Pokračuje,
do 12.2.2019

13:25 Přichází G. Charouzek (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

13:30 Přichází D. Danielová (přítomno 11 členů s právem hlasovat)

5. Plán PR pro rok 2019
Plán PR pro rok 2019 představily Lucie Nemešová a Klára Malá.
L. Nemešová nejprve shrnula nejdůležitější aktivity realizované v roce 2018 - vznikla nová webová stránka
(microsite) o MAS určená pro veřejnost http://www.mistniakcniskupiny.cz/. Stránka obsahuje záložky Naše mise,
Naše projekty, blog (prostor pro aktuality, tiskové zprávy, články, apod.) a kontakty. V tuto chvíli jsou na webu
prezentovány 4 projekty realizované prostřednictvím MAS. Každé čtvrtletí by na stránce měly být představeny
2 další projekty. Budou prezentovány projekty z různých regionů, ale i různých odvětví. Každý měsíc by v blogu
měl přibýt 1 článek.
Na konci roku byl na MAS rozeslán e-mail, jak mohou samy dále microsite propagovat.
Na partnery a další organizace byl rozeslán 1. newsletter.
Budou pokračovat marketingové kampaně, které napomohou šíření microsite - zobrazování na google, pokud se
zadají klíčová slova, apod.
Komunikace s médii a novináři
Byla navázána partnerství s časopisy Moderní obec a Pro města a obce a odbornými weby (např. k tématu boj
proti suchu).
Na každý měsíc bude stanoveno určité téma, ke kterému bude připravena tisková zpráva, nebo tiskový podklad
pro novináře, který bude nabízen k uveřejnění. V nejbližší době se připravuje téma drobné podnikání.
Podpora LEADERFESTu a ocenění LEADER našeho venkova – plánováno na jaro.
Proběhla diskuze ke způsobu výběru projektů k prezentaci na LEADERFESTu. Celkem by mělo být prezentováno
cca 20 projektů.
Na návrh M. Olivy bude v Hlasu z MAS publikován přehled mediálních výstupů. Dále byla diskutována samostatná
kampaň pro chytrý venkov.
J. Kuthanová doporučila zpracovat do příštího jednání Výboru přehled s možnými rezervami v rozpočtu
k finančnímu posílení prostředků na PR strategii.
Přítomní se shodli, že prezentace postupu plnění PR prací by měla probíhat pololetně.
Usnesení 3/20: Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální stav plnění strategie PR.
Pro: všichni
Schváleno
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6. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé
období (Krist, Florian, vyjednavači, vedoucí PS)
Ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
J. Krist
MMR
1. zasedání přípravného výboru IROP 2 (7.1.2019 Krist, Florian, Kuthanová)
Proběhla prezentace architektury IROP 2, zůstávají témata ze stávajícího IROP – doprava, sociální péče, školy.
Stále se diskutuje o „městské CLLD“. Odklon od prvních náznaků, že CLLD bude průřezově přes všechny osy IROP.
Cílem NS MAS však je realizace komunitně vedeného místního rozvoje ve všech cílech politiky (1-5). Již se
nebudou realizovat projekty v oblasti psychiatrických nemocnic, naopak snaha o zařazení urgentních příjmů.
Pracovní rada ESIF (14.1.2019)
Problémy v čerpání OP PIK – přesun prostředků z vysokorychlostního internetu do IROP (školy), milníky však
splněny.
MŽP – snaha o širší záběr opatření, MAS v roli animačního subjektu.
MPO – OP PIK bude mít v období 2021+ pravděpodobně největší objem peněz – cíl politiky č. 1 (inovace) –
cca 200 mld. Kč.
MPO
Jednání s nám. Piechou (4.1.2019)
Snaha o zapojení MAS do problematiky MSP
Příprava voucherů na vysokorychlostní internet na venkově, podpora z de minimis obce. Očekávaný objem je
1 mld. Kč.
SFŽP
Jednání s ředitelem P. Valdmanem (16.1. 2019)
Zástupci strukturálně postižených regionů (Krist, Jágriková, Hartych) seznámeni s možností zapojení
do testovacího projektu - kotlíkové dotace pro nízkopříjmové rodiny.
J. Florian
Asociace krajů ČR (19.12.2018 Krist, Florian, Kuthanová)
Setkání v Pardubicích za účasti nám. Z. Semoráda – mapovaní oblastí CLLD, ITI a RAPů v rámci IROP 2
Platforma CLLD Pro budoucnost
- prozatím proběhlo 1. jednání, vhodné, aby NS MAS zastupoval i další člen Výboru
PRV - článek 20
Před 14 dny byl doručen návrh vypořádání připomínek:
– MŽP nesouhlasí s možností zateplování veřejných budov (jde i o školky, úřady, kulturní domy, apod.). Navržen
kompromis – nebude podporováno zateplování novostaveb
- MŠMT – všechny školské projekty musí být v souladu s MAPy
Setkání mentorů evaluace
4.1.2019 proběhlo školení mentorů za účasti pana Nikischera a paní Chvatíkové (MMR-ORP). Seznam mentorů je
na webu NS MAS – OP 2014-20 – Evaluace SCCLD. Na uvedené stránce je možné nalézt také podklady
k evaluacím a termíny workshopů jednotlivých mentorů.
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J. Kuthanová
MMR – PS pro obecné nařízení kohezní politiky po roce 2020 (21.1.2019)
Jde o novou PS, na které se budou setkávat všechny rezorty. Byla diskutována územní dimenze. 1. kolo výběru
strategií má proběhnout do 18 měsíců ode dne schválení posledního operačního programu.
Je na rozhodnutí ČR, jak vyřeší hlavní fond pro CLLD. NS MAS nepodporuje hlavní fond.
ITI ani CLLD nemusí být zprostředkujícími subjekty.
Velikostní limit pro MAS zachován (10 000 obyvatel).
Diskuze k podpoře velkých podniků – ČR trvá na této podpoře s odůvodněním, že obce spadají do kategorie
velkých podniků.
Příprava na jednávání územních partnerů v Lobči 28. a 29.1.
Organizátorem jednání je NS MAS, přípravu zabezpečuje Kancelář NS MAS, dojednána účast náměstků
ministerstev, které budou gestory OP v novém období – v případě schválení širší verze architektury OP
1/20 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového programového
období a stavu pozice NS MAS.

7. Zprávy z pracovních skupin
Návrh na vstoupení NS MAS do Evropské sítě pro komunitně vedené iniciativy v oblasti klimatických změn
a udržitelnosti - ECOLISE (M. Hartych)
M. Hartych představil evropskou síť ECOLISE, která vznikla v roce 2014 a sdružuje národní, mezinárodní sítě
a organizace, a je zaměřena na problematiku klimatické změny a udržitelného rozvoje. Celkem jde o 43 organizací
ze 17 států EU.
Cílem vstupu NS MAS do této sítě je načerpání inspirace pro činnost MAS v této oblasti.
NS MAS vstoupí do sítě za podmínky, že roční členský příspěvek nepřevýší 200 Euro. Po roce dojde k vyhodnocení
přínosů a rozhodnutí o setrvání či vystoupení ze sítě.
8.- 11.4. 2019 – valná hromada ECOLISE v Chorvatsku.
Usnesení 4/20: Výbor NS MAS schvaluje vstoupení NS MAS do Evropské sítě pro komunitně vedené iniciativy
v oblasti klimatických změn a udržitelnosti (ECOLISE) za podmínky maximální výše členského příspěvku do 200
Eur/rok na dobu 1 roku, kdy dojde k vyhodnocení.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

Výbor NS MAS dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

2/20

Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského příspěvku
ECOLISE.

po oznámení výše čl.
příspěvku

Prezentace brožury PS Vzdělávání
Brožura je hotová, dodána v pondělí 21.1. Distribuce brožury je již možná – přes členy PS Vzdělávání. On-line
verze bude na webu NS MAS – v rámci PS Vzdělávání.
2/20 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o brožuře PS Vzdělávání.
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8. Ekonomické a provozní záležitosti
Návrh zahraničních cest pro 1. čtvrtletí 2019
30.1.2019 – R. Sršeň – Brusel - 1st SMARTA Workshop "Time to rethink rural mobility" + Předsednictvo ELARD
31.1.2019 – J. Florian – Brusel - 6th Rural Networks LEADER/CLLD Subgroup Meeting
21. a 22.2.2019 - M. Hartych, M. Dvořáková – Brusel - The smart eco-social villages pilot project and the future of
Smart Villages
6.3.2019 - M. Hartych - working group Smart Villages
Na přelomu března a dubna se očekává prezentace stanoviska CLLD na Výboru regionů, jde o cestu
naplánovanou PS Mezinárodní spolupráce za účasti 6 představitelů NS MAS, nutné vyjasnit financování
a obsazení (pravděpodobně účast předsedy NS MAS).
11. a 12.4.2019 – ENRD: NetworX. Inspiring Rural Europe, Brusel, pravděpodobně se zúčastní J. Florian + možná
zástupce kanceláře.
Následovala diskuze o zastupování NS MAS v ELARD, valné hromady se může účastnit zástupce NS MAS,
předsednictva ELARD jen zvolený člen – R. Sršeň. Je na zvážení nového Výboru, zda bude chtít přenominovat
zástupce NS MAS v ELARD, PREPARE, apod.
Diskuze nad zaměřením ELARD, v případě odklonu od LEADERu, zda bude pro NS MAS stále klíčovým partnerem.
Navrženo, aby se R. Sršeň zúčastnil dalšího jednání Výboru (12.2.2019 Olomouc).
Usnesení 5/20: Výbor NS MAS schvaluje 4 zahraniční cesty v období od 30.1. do 6.3.2019.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: 1
Schváleno

13:30 Odchází M. Hartych (přítomno 10 členů s právem hlasovat)
J. Florian informoval, že 21.1.2019 proběhly pohovory s uchazeči na pozice konzultantů OP.

9. Informace z krajských sítí
Podnět Středočeské KS:
1) standardizace MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ (M. Oliva)
Na posledním jednání KS Středočeského kraje byl řešen případ „spící“ MAS Rozvoj Kladenska a Prahy Západ.
S MAS není možné navázat kontakt, neplní základní elementární principy (prezentace, web, výzvy, apod.). Nejde
o člena NS MAS.
Přislíbeno, že vedení NS MAS pošle dotaz ŘO IROP a PRV ohledně aktivity uvedené MAS.
2) kurzové změny EUR/Kč a vliv na ceny indikátorů v IROP (J. Hlavatý)
V metodice indikátorů SCLLD je uvedeno, že nedodržení výše indikátorů bude sankcionováno – jaké je
doporučení v případě krácení alokace MAS vlivem kurzového rozdílu.
Na platformách byla problematika několikrát diskutována – neměl by být problém, ale na druhou stranu zatím
chybí písemná informace, L.Kriegischová nemá problém se schvalováním změn indikátorů, J. Florian požádá
o oficiální písemné stanovisko IROP, které bude následně rozesláno na MAS.
Dává za úkol členům Výboru
č. ú.

Úkol

Termín

3/20

Projednat s ŘO odůvodnění změny indikátorů z důvodu kurzové změny.

na nejbližším jednání s ŘO
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Podněty a plány krajů pro rok 2019
Moravskoslezský kraj
– začaly úpravy krajských strategií ve vazbě na strategii regionálního rozvoje ČR – se pracuje na aktualizaci
inovační strategie. Oblast cestovního ruchu – problémy s metodickým výkladem (např. veřejná infrastruktura
cestovního ruchu).
Olomoucký kraj
– každá MAS dostane od Olomouckého kraje dar 400 tis. Kč pro rok 2019.
– 15. 1. 2019 proběhla RSK, došlo k úpravě statutu RSK, výměna na pozici místopředsedy RSK.
Jihomoravský kraj
– krajská dotace 100 tis. Kč/MAS na režijní náklady a malý LEADER (bez další specifikace), 50 % spolufinancování
Liberecký kraj
– KS se připravuje na vyjednávání s krajem na přechodné období ve financování, kdy pravděpodobně bude nutná
vyšší podpora
Středočeský kraj
– KS získala krajskou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, kterou využila mj. na pořádání seminářů v oblasti chytrého
venkova
– 20. a 21. 3. se bude konat Závěrečná konference o chytrém venkovu v Dolních Břežanech (ELI-BEAMLINES)
za účasti zástupců Úřadu vlády, MMR, MZe, MPO, Czechinvestu a dalších
– informace o projektu, který si prostřednictvím Mendelovy univerzity v Brně nechal zpracovat Úřad vlády –
Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně
návrhů a opatření (zpracování do úrovně bývalých okresů. Distribuce do PS Chytrý venkov.
Královehradecký kraj
– při RSK vznikla pracovní skupina Chytrý region. Kraj chystá granty na implementaci chytrých řešení. Dotace
od kraje je 150 tis. Kč/MAS/rok

10. Různé
J. Krist informoval o zapojení NS MAS do projektů:
1) Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe
- projekt UK (Centrum pro otázky ŽP), vedoucí projektu Jana Dlouhá, projekt podpořený z TA ČR (ÉTA)
- partnerem projektu je JČU
- projekt je zaměřen šíření témat udržitelného rozvoje do malých a středních obcí (klimatická změna, sucho,
nakládání s odpady, cirkulační ekonomika, apod.)
- realizace od 2/2019 na 3 roky, každý rok by měl proběhnout seminář pro zástupce VS
- výstupem projektu bude metodika
- bez finanční účasti
- 0,3 úvazku (J. Krist)
- role NS MAS – aplikační garant, zajištění účastníků seminářů, doporučení projektů dobré praxe
Usnesení 6/20: Výbor NS MAS schvaluje účast NS MAS v projektu Centra pro otázky ŽP (UK) podpořeného
z TA ČR – ÉTA.
Pro: všichni
Schváleno
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2) MASky v obraze II
- podána žádost do programu OP Z
- stejný projekt jako v roce 2016 – vzdělávání pro zaměstnance MAS
- projekt bude zaslán v příloze zápisu
Usnesení 7/20: Výbor NS MAS souhlasí s realizací projektu MASky v obraze 2019.
Pro: všichni
Schváleno
V závěru jednání proběhla diskuze o kandidátech na funkce předsedy a místopředsedů NS MAS. Bylo by vhodné,
aby kandidáti informovali Kancelář NS MAS do konce února 2019, případně připojili svůj volební dopis/program
tak, aby mohly být informovány členské MAS. Informace o kandidatuře se také může objevit v zápise z valné
hromady KS.
J. Krist oznámil, že bude rád obhajovat funkci předsedy NS MAS, pokud dostane nominaci KS Moravskoslezského
kraje.
F. Winter se otázal, jakým způsobem má předat agendu místopředsedy, neboť nebude obhajovat funkci
místopředsedy.
Usnesení 8/20: Výbor NS MAS pověřuje Františka Wintera správou bankovního účtu NS MAS do doby předání
nové pověřené osobě, nejdéle do konce dubna 2019.
Pro: všichni
Schváleno
J. Černý připomněl, že výstupem z dopoledního kulatého stolu ke komunikaci v NS MAS by měl být komunikační
manuál.
Usnesení 9/20: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS ve spolupráci s členy Výboru NS MAS zpracovat manuál
komunikace NS MAS.
Pro: všichni
Schváleno
Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

4/20

spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS

1. návrh do 12.2.2019

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.
Konec jednání: 16:05
Další jednání Výboru se uskuteční dne 12. února v 10:00 v Olomouci

Ověřil dne:

4. 2. 2019 Michaela Kovářová

5. 2. 2019 Tomáš Novák

