Žatec, 22. května 2019

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 2/19–22
22. května 2019 od 10:00

Termín

Místo

Hotel Černý orel, nám. Kruhové 233, Žatec

Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru, 1 náhradník, Petra Martinů (MAS POLIČSKO), Ivana Jágriková (MAS
Sokolovsko), Petr Karlubík (MAS Jablunkovsko), Ondřej Neumann (MAS Rožnovsko)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:15.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě
LeaderFESTu.
Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, 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, Oliva
Bleskovka: Kovářová, Kuthanová, Martinů, Florian
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: seznámení se se zprávou o hospodaření NS MAS ČR za rok 2018, schválení
zahraničních pracovních cest (oba body v rámci bodu programu č. 6),
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
5.
Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian + vyjednavači + vedoucí PS)

1.
2.
3.
4.

6.
-

Stav vyjednávání, ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Ekonomické a provozní záležitosti
Seznámení s účetní závěrkou 2018 a s Auditem NS MAS 2018 a doporučením auditu
Seznámení se Zprávou Kontrolní komise NS MAS
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Schválení účetní závěrky za rok 2018
Schválení hospodářského výsledku 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019
Cestovní náhrady – pracovní skupiny
MAS Polabí – stanovisko Výboru
Projekt OPTP II – aktivity pro MAS
Projekt MASky v obraze – návrh výběrového řízení

-

-

Akce NS MAS
Agrokomplex Nitra
LINC 2019 – schválení zahraničních cest Florian + LINC

-

CLLD-U
Dopis na podporu CLLD-U (J. Krist)

-

Zprávy z pracovních skupin
Statut PS Podnikání

7.

8.
9.

Informace z krajských sítí

10.
11.
-

Různé
Nominace do komise Oranžové stuhy 2019

Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 5. 2019.
Všichni pro
Schváleno

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

Text usnesení
Plnění
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 4. 2019.
Výbor NS MAS bere na vědomí schválení návrhu R. Sršně na vypracování pokračuje
stanoviska CLLD ve Výboru regionů a ukládá předsednictvu NS MAS vytvořit
spolupráci na vypracování návrhu dle přiloženého zadání R. Sršně, termín: dle
předložení zadání R. Sršněm.
G. Charouzek informoval, že první představení stanoviska CLLD ve Výboru regionů již proběhlo.
Požadavek, aby R. Sršeň co nejdříve seznámil členy Výbor/doložil stanovisko CLLD.
G. Charouzek doplnil, že stanovisko bude dále dopracováváno.
3/1
Výbor NS MAS ukládá PS Mezinárodní spolupráce zpracovat scénář akce Den pokračuje
českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.-10.10.2019 při OPEN DAYS.
G. Charouzek uvedl, že návrh je připraven. Návrh scénáře bude zaslán předsednictvu tak, aby bylo možné s ním
pracovat.
4/1
Výbor NS MAS schvaluje složení vyjednávacích týmů dle jednotlivých dotčených resortů.
5/1
Výbor NS MAS schvaluje nominace do platforem Poslanecké sněmovny, Senátu, Vlády ČR, resortů a evropských institucí spojených s problematikou Leader a CLLD.
6/1
Výbor NS MAS souhlasí s prezentací konceptu Chytrý venkov na veletrhu URBIS ve dnech 5. – 6. června 2019. Náklady 13 tis. Kč bez DPH budou hrazeny z položky
Publicita a propagace.
7/1
Výbor NS MAS ukládá Předsednictvu zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k viz bod
metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve městech a předložit na další jednání Výboru.
programu 8
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Č. ú.
8/1
9/1

10/1
11/1

Text usnesení
Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit návrh zadávací dokumentace
veřejné zakázky k projektu MASky v obraze do jednání dalšího Výboru.
Výbor NS MAS ukládá členům Výboru připomínkovat předložený výtah koncepce
Akademie LEADER – Rada manažerů do příštího jednání Výboru, a dále ukládá PS
Vzdělávání předložit návrh na financování Rady manažerů.
Výbor NS MAS schvaluje zahraniční cesty R. Sršně 11. a 12.4. 2019 a M. Hartycha
6.6.2019.
Výbor NS MAS souhlasí s použitím rezervního fondu na úhradu nákladů NS MAS,
které souvisí s vyjednáváním ve výši 600 tis. Kč, souhlasí s provedením hlasování
členské základny per rollam, a ukládá Kanceláři NS MAS zorganizovat toto
hlasování ve spolupráci s Kontrolní komisí.

Plnění
viz bod
programu 6
pokračuje

Bude zrušeno,
nahrazení
novým
usnesením

10:35 přichází O. Večeř (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/1

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

2/1

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za březen 2019.

Dává za úkol členům Výboru
č.ú.

úkol

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný návrh cestovních
náhrad na dubnový Výbor.

Plnění

Pokračuje
Termín: 08
.2019
4/21
Předložit návrh rozpočtu Agrokomplexu
pokračuje, viz bod
programu 7
5/21
Provést rešerši u jiných střešních organizací ohledně ošetření střetu zájmů.
pokračuje
M. Hartych informoval, že v rámci řešení tohoto úkolu byly odeslány dopisy s žádostí o konzultaci nastavení
kodexu a střetu zájmů na Transparency international a Frank Bold.
6/21
Předložit upravený statut pracovní skupiny Podnikání a seznam členů
splněno, viz bod
programu 9
1/1
Předat kanceláři NS MAS informace z krajů o partnerech s finanční spoluúčastí
splněno
v MAPech.
2/1
Zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.
pokračuje
až 10. 10.2019 při OPEN DAYS
3/1
Zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve splněno
městech.
5/1
Připomínkovat předložený výtah konceptu Akademie LEADER – Rada
splněno
manažerů.
6/1
Předložit návrh na financování Rady manažerů
splněno
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Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS
č. ú.

úkol

Plnění

1/19

Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin

Pokračuje
08.2019
částečně splněno
pokračuje

3/19
2/20

Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019
Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského příspěvku
ECOLISE.
4/20
Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS
pokračuje
V rámci diskuze P. Čáp zmínil, že J. Šopovová, která vedla kulatý stůl k nastavení komunikace v 1/2019, navrhla
změnu struktury organizaci, jež by vedla i ke změně stanov, nastavila vztah nadřízenosti/podřízenosti předsedy
Výboru a řadových členů Výboru, pravidla pro členy pracovních skupin. apod. Na NS MAS však nelze aplikovat
některé z principů fungování komunikace v soukromém sektoru.
Členům Výboru bude zaslán návrh J. Šopovové.
P. Čáp doplnil, že od doby konání kulatého stolu došlo k dílčím úpravám v komunikaci, např. byl stanoven
vyjednávací tým, došlo k přenosu kompetencí na více osob.
J. Krist navrhl uspořádání dalšího kulatého stolu ke komunikaci v září 2019 (v termínu konání Výboru). Dále zmínil,
že by bylo vhodné v rámci kulatého stolu probrat úkoly, které plynou z realizace projektu s UK (Udržitelný rozvoj
na místní úrovni – propojení teorie a praxe), MAS v obraze a pokrok ve vyjednávání nového programového
období.
4/1
Do dalšího jednání Výboru předložit návrh zadávací dokumentace veřejné
splněno
zakázky k projektu MASky v obraze
10:40 přichází J. Florian, A. Hančová (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

Usnesení 2/2: Výbor NS MAS doporučuje předsednictvu uspořádat kulatý stůl k tématům komunikace a projektů
NS MAS.
Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol předsednictvu
č. ú.

Úkol

Termín

1/2

Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS.

září 2019

5. 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
MPSV 7.5.2019
nám. ministra Štěpánková, p. Novotný, Mgr. Kinský, Ing. Petroková
za NS MAS: P. Čáp, M. Dvořáková, J. Florian
Mgr. Kinský opět uvedl, že bude nutná redukce CLLD z důvodu velké administrativní náročnosti (personální
náročnost s malým objemem prostředků) – redukce MAS na polovinu, min. alokace 10 mil. Kč/MAS. NS MAS
navrhuje, aby MAS v novém OP Z řešilo více celorepublikově potřebná témata.
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Řešen podíl spolufinancování, jaká míra by byla pro MAS ještě akceptovatelná. Kancelář NS MAS k této
problematice připraví a rozešle anketu.
Cílová skupina – pečující, senioři, rodiny, tzn. aktivity mimo zákon o sociálních službách. Etnické menšiny, sociální
podnikání se nebudou řešit přes MAS. Důraz na inovativní projekty.
Otázkou zůstává, zda zůstane zachováno ex-ante financování.
Sociální podnikání nenaplnilo očekávání, avšak z důvodu velmi přísných podmínek (podnikatelský plán, apod.)
IROP
15. a 16.4 – J. Florian, J. Kuthanová, J. Krist
Pro CLLD bude samostatná osa – cíl 5.1 (podpora aktivit dle současného období) a 5.2 (kulturní dědictví
a cestovní ruch)
Osa 5.1
– bezpečnost v dopravě (chodníky, přechody, nebezpečná místa, terminály už ne)
– revitalizace veřejných prostranství – modrozelená infrastruktura (např. zastávky, úpravy zeleně, revitalizace
brownfieldů – výsadba zeleně, nikoli nové budovy)
– infrastruktura pro cyklistickou dopravu – doprava do zaměstnání, ale i turistické stezky
– IZS – dobrovolní hasiči
– MŠ, ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání
– sociální služby – bez sociálního podnikání
– komunitní centra – možnost rozšíření definice i na zázemí pro kulturní a spolkové aktivity
Osa 5.2
– kulturní památky - evidované v ústředním seznamu kulturních památek
– místní muzea
– obecná, městské knihovny
– veřejná infrastruktura cestovního ruchu (návštěvnické centrum, parkoviště u kulturní památky, apod.)
Návrh fin. limitů projektu: 0,5 mil. – cca 5 mil. Kč. U malých projektů snaha, aby nebyla požadována studie
proveditelnosti.
Nevyjasněná situace MAS s územím v různě vyspělých regionech – celkem jde o 10 MAS
PRV/SZP
30.4.2019 J. Florian, M. Hartych, K. Boukalová
ÚZEI zpracovává dokumentaci pro budoucí program rozvoje venkova, který se bude jmenovat Společná
zemědělská politika
Velké PRV (napřímo)
– podpora zemědělců
– podpora podnikání (nezemědělské podnikání)
– podpora agroturistiky
LEADER
Opatření prozatím nejsou tematicky vymezena.
Některé aktivity čl. 20 do budoucna převezeme IROP.
J. Krist doplnil, že je třeba zachovat podporu nezemědělských podnikatelů jak z PRV, tak přes MPO, neboť MPO
aktivity podporované přes MPO/OP K budou odlišné (digitalizace, automatizace, apod.).
Návrh velikosti projektu – 100 tis. Kč – 2 mil. Kč, oproti současnému stavu zvýšení horního limitu. NS MAS
podporuje velikost projektů v mezích současného PRV (50 tis. Kč – 5 mil. Kč) s tím, že každá MAS může limit zúžit.
Předsednictvo připraví priority MAS v rámci PRV.
Projekty Spolupráce
Ze strany ŘO navržen horní limit projektu 2 mil. Kč/projekt, co je v případě zapojení více MAS nepřijatelné.
Za NS MAS navržena možnost spolupráce s dalšími subjekty mimo MAS (např. destinační agentura, sdružení,
apod.).
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Platforma k budoucnosti CLLD - Standardizace
15.5.2019 J. Florian
Předmětem jednání byla debata o nastavení hodnocení u nových a stávajících MAS, včetně definice nové MAS.
Dle původní představy všechny MAS, které změnily stanovy nebo území, měly by projít standardizací.
Z jednání vyplynula shoda, že za novou MAS bude považována MAS, kde došlo ke změně právní subjektivity,
podstatné změny stanov. Drobné změny v území (přistoupení/vystoupení obce), úprava činností, úpravy počtu
členů orgánů, změny zájmových skupin budou považovány za MAS – stávající. U stávajících MAS by standardizace
proběhla v užším režimu – zadání členů orgánů do monitorovacího systému.
Dalším tématem jednání byly sektory a zájmové skupiny:
1) jednotný výčet zájmových skupin (např. veřejná, podnikatelská - zemědělská, podnikatelská –
nezemědělská, nezisková)
2) volnost MAS při stanovení zájmových skupin, včetně obhajoby toho, kam který člen spadá
Vhodné stanovení menšího počtu zájmových skupin, cca 5-7.
V rámci diskuze P. Martinů upozornila, že v současném období si člen sám volí, k jaké zájmové skupině se zařadí.
Diskuze pokračovala zejména nad zájmovou skupinou, kterou bude tvořit veřejný sektor. Veřejný sektor v MAS
tvoří podstatnou část členů (max. 49 %). Někteří členové Výboru doporučovali jeho rozdělení (např. obce+DSO,
příspěvkové organizace zvlášť), jiní se klonili k jeho zachování vcelku.
Usnesení 3/2: Výbor NS MAS ukládá předsednictvu zpracovat podkladový materiál pro jednání v KS NS MAS
ke standardizace – doporučené členění na zájmové skupiny, tj. zpracování podkladu do 15. 6. 2019, t. projednání
v KS do 30. 6. 2019.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno

Dává za úkol předsednictvu
č. ú.

Úkol

2/2

Zpracovat podkladový materiál pro jednání KS NS MAS ke standardizaci –
doporučené členění na zájmové skupiny.

Termín
15.6. 2019

Dává za úkol členům Výboru
č. ú.

Úkol

3/2

Projednat v KS NS MAS doporučené členění na zájmové skupiny.

Termín
30. 6. 2019

MŠMT
13.5.2019 jednání se zástupci Sekce IV – EU a ESIF
Za NS MAS: M. Pošíková, P. Čáp
V novém programovém období se počítá se zapojením MAS do MAPů - MAP III.
Nový OP = OP JAK – Operační program Jan Ámos Komenský.
V rámci přípravy strategie 2030 se hledá střední článek řízení. MAS by měla být umožněna dlouhodobější
spolupráce ve vzdělávání se středním článkem řízení (kraj, okres).
PS Vzdělávání na svém jednání 20.5.2019 navrhla, aby tím středním článkem byla úroveň okresní.
Snaha, aby se se do MAP dostalo celoživotní vzdělávání, digitální gramotnost a podpora mládeže (zapojování
mladých lidí do aktivit na venkově).
Sekce V MŠMT se již připravuje na české předsednictví v EU v roce 2021 a jako hlavní téma si vybrala téma „Mladí
lidé na venkově“.
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MPO
20. 5. 2019 – P. Čáp jednání s nám. Piechou a panem Mýlem
Možné dělení projektů v novém OP– projekty nad 200 mil. Kč (systémové projekty) přes ITI, 200 mil. – 5 mil Kč
napřímo, projekty do 5 mil. Kč přes MAS.
MPO zvažuje 2 přístupy rozdělování dotací: grantové schéma MAS nebo inovační a technologické vouchery, které
by MAS animovaly. V úvahu přichází i kombinace obou přístupů. Nutný inovační záměr projektu.
J. Krist
1) Proběhlo jednání s Rút Bízkovou, řešitelkou projektu Smart City SMO ČR, ohledně možnosti zapojení MAS do
fokusních skupin.
2) Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný venkov
Řešen možný překryv území MAS s ITI
3) Konference Urbanismus a architektura v obcích
Navrhována pozice regionálního architektura, který by působil pro 20-30 obcí.
4) Slovo 21
15.5.2018 proběhlo setkání s touto organizací, která zastupuje romské spolky, o možném navázání spolupráci
s MAS.
P. Čáp k tématu doplnil, že ve 2 MAS (MAS Opavsko, MAS Stolové hory) probíhá audit EK, který se zabývá
zapojením romských organizací v rámci CLLD. Potenciál zapojení v rámci čl. 20, komunitní aktivity v rámci OP Z.
5) Výbor pro udržitelné municipality – MMR provázání agend strategického a územního plánování se záměrem
vytvoření společných datových skladů, otevření dat z územně-analytických podkladů pro MAS.

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Seznámení s účetní závěrkou 2018 a s Auditem NS MAS 2018 a doporučením auditu
dle podkladů Výboru.
Audit proběhl 26.4.2019 ve Varnsdorfu. Výrok auditora: „V souladu s českými účetními předpisy“.
Seznámení se se zprávou o hospodaření NS MAS za rok 2018
J. Kuthanová seznámila přítomné s hospodařením NS MAS v roce 2018 – formou prezentace, která byla taktéž
součástí podkladů Výboru. Hospodaření NS MAS v roce 2018 skončilo ziskem ve výši 670 620,50 Kč.
Na minulém jednání Výboru bylo přijato usnesení č. 11/1 o zapojení rezervního fondu. Na základě konzultace a
jednání s Kontrolní komisí bylo doporučeno zapojit do rozpočtu roku 2019 hospodářský výsledek roku 2018,
nikoli rezervní fond. Jde o prostředky na vyjednávání (odměny, posílení PR).
Seznámení se Zprávou Kontrolní komise NS MAS
Dne 25.4.2019 se v Praze sešla Kontrolní komise v novém složení:
Ing. Petr Brandl, MAS Aktivios, z.s.
Ing. Miloslava Hrušková, MAS Moravská cesta, z.s.
Ing. Jiří Kmoníček, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.
Miroslava Šejnohová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, z.s.
Paní Jaroslava Saifrtová se z jednání omluvila.
KK provedla volbu předsedy a místopředsedy. Předsedou se stal Ing. Jiří Kmoníček, místopředsedou Ing. Petr
Brandl. Kontrolní komise se dohodla, že administrativní úkony (svolávání jednání, zápisy, apod.) bude mít na
starosti paní Hrušková.
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Kontrolní komise vyjádřila požadavek na dokladování ze strany Kanceláře NS MAS
− čtvrtletně zasílat účetní výkazy, pohyb na účtech, přehled pohledávek a závazků, pokladní knihu
− 2x ročně zasílat čerpání rozpočtu
− do poloviny září předložit podklady pro přípravu zprávy KK pro Výbor
Kontrolní komise doporučila větší zapojení a vhled členů Výboru do kontroly hospodaření NS MAS ČR. Dále aby
byl rozpočet sestavován v návaznosti na účty účetní soustavy.
Usnesení 4/2: Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise ze dne 25. 4. 2019.
Všichni pro
Schváleno

Schválení účetní závěrky za rok 2018
Schválení zprávy o hospodaření NS MAS za rok 2018
Schválení hospodářského výsledku 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019
Usnesení 5/2: Výbor NS MAS ruší usnesení č. 11/1 jednání Výboru ze dne 9. 4. 2019.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 6/2: Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě
NS MAS její schválení.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 7/2: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2018 a výsledek hospodaření
NS MAS ve výší 670 620,50 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jejich schválení.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 8/2: Výbor NS MAS rozhodl o zapojení částky 670 620,50 Kč do rozpočtu roku 2019 v souvislosti
s vyjednáváním.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 9/2: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS konzultovat postup dle usnesení 8/2 s Kontrolní komisí.
Všichni pro
Schváleno

Cestovní náhrady – pracovní skupiny
Diskuze k cestovním náhradám – nastavení cestovních náhrad (refundace výdajů) členů pracovních skupin.
Mají se členové pracovních skupin účastnit různých jednání/setkání, nad rámec vlastních jednání PS?
Dle názoru J. Floriana nikoli, pracovní skupiny jsou poradním orgánem Výboru, mají svá jednání, jejichž výsledky
tlumočí Výboru NS MAS ČR. Výbor na dubnovém jednání schválil seznam oficiální seznam zástupců/vyjednavačů
nového programového období. K jednání se třetími stranami může člena PS delegovat pouze Výbor, který by
zároveň měl dostat zprávu z jednání.
M. Hendrichová reagovala, že z praxe PS Vzdělávání přichází v úvahu např. cesty na jednání, kterých se vedoucí
PS nemůže z důvodu jiného programu účastnit.
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M. Hendrichová, P. Martinů, G. Charouzek, T. Novák a M. Oliva podporují, aby cesty členů PS schvaloval vedoucí
PS.
J. Kuthanová k problematice doplnila, že v případě rozšíření možností cestovních výdajů členům pracovních
skupin bude taktéž větší zodpovědnost na vedoucím PS, který bude cesty schvalovat v rámci rozpočtu PS.
M. Oliva zmínil praxi v PS Chytrý venkov, jejíž někteří členové se účastní jednání s MPO, nikoli však vyjednávání o
novém programovém období, ale jednání odborná/tematická.
H. Horňáková, že za NS MAS by měli jednat jen členové Výboru.
J. Krist diskuzi uzavřel názorem, že není vhodné omezovat účast členů pracovních skupin v jednáních ve prospěch
MAS, neměli by však vystupovat jménem NS MAS.
MAS Polabí – stanovisko Výboru
B. Horáková informovala, že se podařilo spojit s předsedou MAS Polabí (místostarosta města Lysá nad Labem),
který vyjádřil vůli členský příspěvek za rok 2018 uhradit a v členství v NS MAS ČR pokračovat.
M. Oliva situaci v MAS Polabí potvrdil.
Usnesení 10/2: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vyzvat MAS Polabí k úhradě faktury za členský příspěvek
za rok 2018 do 30. 6. 2019. Pokud členský příspěvek za rok 2018 nebude uhrazen do 30. 6. 2019, bude MAS
vyloučena.
Všichni pro
Schváleno

Projekt OPTP II – aktivity pro MAS
P. Čáp seznámil přítomné s indikátory tohoto projektu navázané na MAS. Mezi podporované
akce/workshopy/semináře budou patřit:
- jednání KS NS MAS, kterých se budou účastnit konzultanti OP a prezentovat novinky v jednotlivých OP
- tematické vzdělávací dny/workshopy – jednodenní setkání nad určitou problematickou/tématem. V roce 2019
má proběhnout 7 těchto vzdělávacích dní
- jednání pracovních skupin
Projekt MASky v obraze – návrh výběrového řízení
Proběhla schůzka s Centrem rozvoje Česká Skalice, se kterým Kancelář NS MAS spolupracuje na zadání
výběrového řízení – dodavatele vzdělávacích kurzů (3 modulové vzdělávací kurzy v 7 NUTS2). Byly navrženy 3
varianty řešení včetně uvedení výhod/nevýhod jednotlivých variant.
Předběžně byla vybrána varianta 1 veřejné zakázky s dílčím plněním ve 14 částech (2 vzdělávací okruhy v 7
NUTS2). Záměrem je soutěžit kvalitu.
Během léta musí být připravena zadávací dokumentace tak, aby VZ byla spuštěna v září.
P. Čáp na dotaz M. Hendrichové ohledně tvorby kritérií hodnocení reagoval, že budou tvořena ve spolupráci s PS
Vzdělávání.
M. Hendrichová dále upozornila, zda bude dostatečný počet potenciálních dodavatelů ve všech NUTS2. Pokud by
se ukázalo, že v regionech není dostatečný počet kvalitních lokálních dodavatelů, je možné vyhlásit zakázku jako
celek a také ušetřit prostředky spojené s administrací a hodnocením veřejné zakázky. J. Florian k tématu navrhl
provedení průzkumu trhu ke zjištění existence, případně zájmu potenciálních lokálních dodavatelů vzdělávání.
M. Oliva doporučil před samotným vyhlášením zakázky využívat možností předběžných tržních konzultací, které
umožňují informovat dodavatele o svých záměrech, aniž by tím byla narušena pravidla pro zadávání VZ.

1/2 Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu výběrového řízení projektu MASky v obraze.
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7. Akce NS MAS
Agrokomplex Nitra
Z MAS Horní Pomoraví zaslán návrh rozpočtu, částka stejná jako v roce 2018 (na oba ročníky přiděleny stejné
prostředky).
Vzhledem k nejasné situaci ohledně zajištění prezentace na veletrhu bude svoláno jednání s MAS Horní
Pomoraví.
LINC 2019
10. ročník konference evropských MAS v Estonsku (Pärnu), který se zaměřuje na výměnu zkušeností v kombinaci
se sportovními a kulturními aktivitami. Plánována je účast 6 osob v případě, že se podaří vysoutěžit zakázku MZECSV.
Schválení zahraničních cest
Jan Florian 20.6.2019 – Brusel, workshop „Simplified costs options“
LINC 2019 – zástupci PS Mezinárodní spolupráce, zástupci kanceláře NS MAS ČR, R. Sršeň. V roce 2020 by LINC
měla pořádat Česká republika.
Usnesení 11/2: Výbor NS MAS schvaluje zahraniční cestu J. Floriana do Bruselu dne 20.6.2019 a účast 6 zástupců
na konferenci LINC v Pärnu (Estonsko).
Všichni pro
Schváleno

8. CLLD-U
Dopis na podporu CLLD-U (J. Krist)
Dopis na podporu CLLD-U odeslán R. Hakenovi.
MMR nevidí pro programové období 2021 – 2027 prostor pro CLLD-U.
2/2 Výbor NS MAS bere na vědomí zaslání dopisu na podporu CLLD-U.

13:15 odchází M. Hartych, M. Oliva, T. Novák (přítomno 9 členů s právem hlasovat)

9. Zprávy z pracovních skupin
Statut PS Podnikání
Proběhla diskuze k bodu 2 statutu: „Zastupování NS MAS ČR delegováním zástupců do pracovních skupin, do
monitorovacích výborů a do dalších relevantních orgánů a výborů“.
J. Florian uvedl, že PS, orgány zřizovaného Výborem, by neměly delegovat zástupce, neboť to je pravomoc
Výboru.
Doporučení Výboru upravit statuty PS tak, že bod 2 bude znít „Pracovní skupina předkládá Výboru NS MAS ČR
zástupce do pracovních skupin, do monitorovacích výborů a do dalších relevantních orgánů a výborů“. Provést
revizi u starších PS. ¨
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Usnesení 12/2: Výbor NS MAS schvaluje statut PS Podnikání s úpravou v bodě 2.
Všichni pro
Schváleno

10. Informace z krajských sítí
Moravskoslezský kraj
Kraj a KS připravují systém aktivizace MAS, příprava podpory MAS v návaznosti na jejich aktivitu.
Olomoucký kraj
Jednání KS proběhlo dne 27.5. za účasti hejtmana Olomouckého kraje, předsedy Výboru NS MAS.
Doporučení kanceláři NS MAS, aby zaktualizovala tabulku s přehledem podpory ze strany krajů. Kancelář NS MAS
osloví předsedy KS s žádostí o sdělení této informace.
Je připravována metodika na změny strategií v PRV v souvislosti s vydáním čl. 20, byla zaslána v pracovní verzi, je
v připomínkovém řízení. Pokud bude MAS umožněno podávat žádosti do 8/2019, je téměř jisté, že MAS nebudou
moci vyhlásit výzvy na čl. 20 v letošním roce.
Jihomoravský kraj
Proběhlo jednání KS přímo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde jednotlivé MAS prezentovaly
své činnosti.
Vrcholí realizace projektu Climagreen, výjezd do Rakouska za účasti partnera s finanční účastí – Jihomoravského
kraje.
Středočeský kraj
Iniciace jednání k rychlému internetu za účasti nám. MPO Očka, Yvette Orlit a Jana Drögeho, konzultanta EK a
ředitele BCO EU. Jednání o snídaních pro zástupce obcí a operátorů ke kooperaci při pokládání chrániček.
Vysočina
Spolupráce s krajským úřadem na řešení problematiky kůrovce – podpora malých lesníků, shánění dobrovolníků,
krajské dotace. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu – produkty cestovního ruchu. Blok školení pro obce a MAS
k chytrým řešením.
Liberecký kraj
Příprava úprav strategií k zařazení aktivit čl. 20. Ve spolupráci s RSK probíhá školení MAS.
Karlovarský kraj
13. 6. 2019 proběhne jednání KS. Vzhledem k obtížím v projektech spolupráce je pravděpodobný přesun
prostředků na čl. 20.
Královehradecký kraj
Dobrá spolupráce s CIRI, existují regionální pracovníci v území ORP určeni pro tvorbu strategie a přenášení
podnětů z kraje.
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11. Různé
Nominace do komise Oranžové stuhy 2019
MZe požádalo o nominaci do hodnotící komise Oranžové stuhy v rámci Vesnice roku. V této komisi působila R.
Zemanová a má zájem v této práci dále pokračovat.
Usnesení 13/2: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Romany Zemanové do komise Oranžové stuhy 2019.
Všichni pro
Schváleno
J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.
Konec jednání: 13:55
Další jednání Výboru se uskuteční dne 9. července v 10:00 hodin v Olomouci

Ověřil dne:

14. 6. 2019

Tomáš Novák

14. 6. 2019

Miloslav Oliva

