Praha, 10. září 2019

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 4/19–22
10. září 2019

Termín

Místo

NIDV - Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, místnost A102

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník, M. Pošíková, P. Martinů, J. Karpačová, J. Hasman,
J. Libosvár a K. Kapková

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:12 minut.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist.
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.
Představila nové zaměstnance NS MAS:
•

Mgr. Kateřinu Kapkovou, která bude pracovat jako koordinátorka pracovních skupin, a

•

Jiřího Hasmana, který v rámci projektu MASky v obraze působí jako asistent koordinátora.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 9 členů Výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Večeř, Martinů
Bleskovka: Kovářová, Martinů
Zápis: Kapková
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.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian, vyjednavači + vedoucí PS)
-

Stav vyjednávání, ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
CLLD2020+ (Jan Florian)
Dotaz dofinancování 2021+ dopis Semorád
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Sankce 21 členských MAS v PRV – postup NS MAS

-

Projekt MASky v obraze a Akademie LEADER

6.

Souhrnné informace k realizaci a harmonogramu projektu (J. Karpačová)
Návrh Příkazní smlouvy s Centrem rozvoje Česká Skalice k zajištění organizace výběru dodavatele
veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 27
zákona č. 134/2016 Sb. (J. Karpačová)
Představení pilotního ročníku Akademie LEADER (J. Hasman)
Rada manažerů (M. Pošíková)

-

-

-

Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání – srpen
Schválení zahraničních cest

-

Akce NS MAS
Valná hromada v Hradci nad Moravicí a Seminář budoucnosti CLLD - pracovní program
Podpora Stanoviska k CLLD ve Výboru regionů
LeaderFEST 2020

7.

8.

9.
10.
11.

Zprávy z pracovních skupin
Informace z krajských sítí
Různé
- Projekt OP Z „Resilientní komunity“ (M. Hartych)
- Pozvánka na Konferenci na Slovensko
- Dohoda o partnerství - Spolupráce se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu
- Dohoda o partnerství Erasmus NS MAS SR

Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 9. 2019.
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Č. ú.
1/3
2/3

3/3
4/3

5/3
6/3

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 7. 2019.
Výbor NS MAS dává za úkol předsedovi Výboru připravit ve spolupráci s pracovními
skupinami dopis s výzvou NOK k úpravě formulaci Národní koncepce realizace
politiky soudržnosti po roce 2020, především článku 1.3.2, ve smyslu lepšího
uplatnění konceptu SMART.
Výbor NS MAS ukládá předsedovi Výboru NS MAS požádat MZe o rozšíření
přezkumné komise PRV o zástupce NS MAS.
Výbor NS MAS pověřuje členy Výboru, aby zvážili vyzvání MAS, které podaly
odvolání proti dodatku k akceptačnímu dopisu PRV, k poskytnutí kopie odvolání
NS MAS ČR.
Výbor NS MAS schvaluje upravený rozpočet NS MAS pro rok 2019.
Výbor NS MAS pověřuje Kancelář NS MAS k rozeslání dopisu s upomínkou k úhradě
členského příspěvku NS MAS za rok 2019 a vyzývá zástupce KS, aby upozornily
členské MAS na neuhrazené členské příspěvky.

Plnění
splněno

splněno
Splněno – 10
MASek poslalo
splněno
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Č. ú.
7/3

Text usnesení
Výbor NS MAS ukládá předsednictvu a kanceláři NS MAS připravit koncept
organizace akce LeaderFEST.
Výbor NS MAS vyzývá KS NS MAS, aby do příštího jednání Výboru, zaslaly
nominace na pořádání LeaderFESTu v roce 2020 a 2021.

8/3

Plnění
pokračuje
splněno

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/3

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

2/3

Výbor NS MAS bere na vědomí stav čerpání rozpočtu k červnu 2019.

3/3

Výbor NS MAS bere na vědomí uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy se SMOSK.

4/3

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2019.

5/3

Výbor NS MAS bere na vědomí závěrečnou informaci o projektu OPTP I.

6/3

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci projektu MASky v obraze.

7/3

Výbor NS MAS bere na vědomí výroční zprávu NS MAS ČR za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě NS
MAS ČR její schválení.
Výbor NS MAS bere na vědomí návrh programu akce a pověřuje Kancelář NS MAS přípravou akce.

8/3

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

1/21

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

předsednictvo,
kancelář

2/1

Zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu
s termínem konání mezi 7.-10. 10.2019 při OPEN
DAYS
Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS
MAS.
Zpracovat podkladový materiál pro jednání KS NS
MAS ke standardizaci – doporučené členění na
zájmové skupiny.
Projednat v KS NS MAS doporučené členění na
zájmové skupiny.

PS
Mezinárodní
spolupráce
Předsednictvo

Pokračuje
Termín: říjen
2019
Pokračuje

1/2
2/2

3/2
1/3

2/3

6/3
7/3

Členům vyjednávacího týmu upravit informace
jednotlivých OP.
Připravit ve spolupráci s pracovními skupinami dopis
s výzvou NOK k úpravě formulace Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti po roce 2020,
především článku 1.3.2, ve smyslu lepšího uplatnění
konceptu SMART.
Upozornit své členské MAS na neuhrazené členské
příspěvky.
Připravit koncept organizace akce LeaderFEST.

Plnění

Splněno/změna
konceptu

Pokračuje

Předsednictvo

Pokračuje

Zrušeno

KS zástupci

Pokračuje

Zrušeno

Členové
vyjednávacího
týmu
Předseda
s vedoucími PS

16.7.2017

Splněno

ihned

Splněno

KS zástupci

-

Splněno

Předsednictvo

-
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

8/3

Příprava akce Den českých MAS v Bruselu ve dnech 8.
a 9. 10. 2019.

Předsednictvo

Viz výše 2/1

Viz výše 2/1

Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

1/19
3/19
4/20
3/3

Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin
Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.
Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS
Kancelář NS MAS provede přesun částky 5 696 Kč z položky rozpočtu
LeaderFEST do položky Publicita a propagace
Kancelář NS MAS do příštího jednání Výboru sdělí, z jaké položky
rozpočtu je možné uhradit faktury spojené s neúčastí 2 osob na
LeaderFESTu
Rozeslat dopis s upomínkou k úhradě členského příspěvku za rok
2019.
Připravit koncept organizace akce LeaderFEST
Příprava akce Den českých MAS v Bruselu ve dnech 8. a 9. 10. 2019.

08.2019
Duben 2019

Pokračuje
Splněno
Pokračuje
Splněno

4/3

5/3
7/3
8/3

10. 9. 2019
10. 9. 2019

-

Splněno,
položka
Leaderfest
Splněno

-

pokračuje
Viz 2/1

5. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian, vyjednavači, vedoucí PS)

Představení nových zaměstnanců NS MAS: Kateřina Kapková – koordinátorka PS (projekt OPTP), Jiří Hasman a
Jana Karpačová (částečné úvazky) – zaměstnanci projektu OP Z MASky v obraze
Stav vyjednávání, ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Jiří Krist
Probíhá vyjednávání kofinancování ze strany státu, který se do této spoluúčasti nemá. Velmi intenzivně
vyjednávají neziskové organizace, které jsou v současné době podporovány 100% a předfinancovány ex ante. Je
sladěn postoj s ostatními územními partnery, kteří navrhují 10% kofinancování ze strany obcí.
Probíhá aktivní vyjednávání ve všech 6 OP, mimo obligátní i v novém OPK. Jiří Krist doprovodil Evu Hamplovou na
MPO, kde byla projevena velká vstřícnost možnostem spolupráce. V bleskovém průzkumu 127 MAS odpovědělo
na dotazník NS MAS, z něhož se spočítala reálná absorpce reálných projektů MAS v OPK, která obsahuje asi 13,5
mld Kč s možnou 50-60% dotací. Během 9-10/2019 budou představeny první drafty OP (20 mld. EUR, 500 mld.
Kč.), upřesňuje se plno parametrů pro nové programové období, komplikace v neexistenci evropské komise - 20.
– 21.10. bude první jednání EK a MMR – výše podpory EU: Praha – 40 %, přechodové – 55 %, méně rozvinuté –
70 %, ale neví se, zda se bude podílet i rozpočet ČR a jak to bude u NNO (požadavek je jako nyní: 100% a ex-ante)
a u obcí (max. 10% kofinancování). Dále probíhá aktivní vyjednávání ve všech OP, kde se MAS chtějí účastnit.
OPK – velmi pozitivní vliv měla rychlá odezva MAS na dotazník a požadavek na 13,5 mld. Kč.
Jan Florian
CLLD 2020+
IROP – ŘO navrhuje předkládání projektů v podobě záměru na MAS (mimo systém), po výběru na MAS se bude
podávat v podobě žádosti v MS na ŘO. Zvažují, že by existovala pevně stanovená sada pref. kritérií pro MAS, ze
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kterých si budou MAS vybírat (NS MAS tuto variantu odmítá), otázka, zda budou MAS schvalovat změny projektů
(NS MAS chce). OPŽP – projektový záměr už chtějí v systému (např. částečně vyplněná žádost), ale projekty se
budou předkládat do celostátní výzvy, kde bude bonifikace projektů, kterým MAS dá potvrzení. OPZ+ - zachování
hodnocení FNaP na MAS, zrušení výzev MAS v systému, MAS budou vyhlašovat své avíza výzvy na webu, ŘO
nebude zasahovat do aktivit a pref. kritérií, chtějí více zaměřit na komunitní aktivity. PRV – záměr se bude
podávat přes PF (např. první 2 strany žádosti), po výběru MAS oficiálně celou žádost na SZIF, kde už by probíhala
administrativní kontrola a přijatelnost. Realisticky lze počítat, že do r. 2022 bude nutné financovat provoz ze
současné 4.2, pak už by mělo běžet nové období (výzvy, provoz).
Současné CLLD
Systém CSSF bude fungovat pouze do konce tohoto roku a již na podzim se bude postupně přecházet na nový
systém – bude velmi podobný, ale bude kompatibilní s více prohlížeči. Zpráva o plnění ISg nebyla odevzdána od
Boleslavska, Rozvoje Kladenska a Mikulovska. Evaluační zprávy – odevzdáno 171 zpráv, 9 MAS neodevzdalo v
termínu, schváleno 102 zpráv. IROP – stávající výzvy budou prodlouženy do cca 10/2022. PRV – eviduje pouze
jedinou spící MAS Rozvoj Kladenska. Vstupní poplatek do MAS – doporučení: nezavádět na MAS vůbec z důvodu
pohledu diskriminace (jediná nediskriminační je 0 Kč).
Jiří Krist
Dopis náměstku Semorádovi (MMR)
Téma: Spolufinancování a ex ante.
Do jaké míry je šance 100% a ex ante > není to jen náklad, ale výnos do SR (odvody, daně). NS MAS spolu
s územními partnery bojují za snížení administrativní zátěže a míry kontroly. Start období se odvíjí od DoP. 2020
napišme strategie, ať jsme nachystaní. 2023 už by mělo období být funkční. Návrh NS MAS: investiční projekty v
CLLD – podpora 90% bez ohledu na typ regionu, neinvestiční projekty – 95%, projekty NNO – 100% + ex-ante.
1/4 Výbor NS MAS bere na vědomí dopis pro náměstka Semoráda o výši spolufinancování ze státního rozpočtu a
podpoře ex ante.
PRV a sankce MAS
Sankcionováno bylo 23 MAS, z toho 21 členů NS MAS. Kancelář je oslovila s žádostí o kompletní balíček informací.
10 sankciovaných MAS poslalo NS MAS podklady ohledně vyhlašování výzev PRV a důvodů odvolání, 4 byly
nekompletní. Jan Florian představil analýzu a zhodnocení zmíněných podkladů. Tam kde nebylo pochybení na
straně MAS (ukončení administrace projektů ze strany konečných žadatelů – 3 MAS), tam bude obhajoba od NS
MAS. Milan Oliva doporučuje kanceláři NS MAS lépe komunikovat s předsedy krajů, např. je dávat do kopií
emailových konverzací. Jiří Krist představil svoji debatu s Josefem Taberym o členství v komisi. MZE necítí
pochybení na své straně a členství v komisi považuje za nestandartní. Podle G. Charouzka je nutné respektovat
pravidla. M. Oliva výbor informoval o tom, že Středočeské MAS zakládají vlastní PS LEGISLATIVA. Liberecký kraj
upozorňuje, že pravidla se neustále mění za chodu a dochází k odstupování žadatelů. Spolu s M. Pošíkovou
pošlou J. Florianovi příklad, aby mohl s touto informací dále pracovat.

2/4 Výbor NS MAS bere na vědomí podklady od 10 členských MAS ke krácení alokace PRV.
Usnesení 2/4: Výbor NS MAS souhlasí s analýzou důvodů odvolání MAS se zkrácenou alokací v PRV zpracovanou
NS MAS a předloženou na výboru. Výbor NS pověřuje dopracovat stanovisko NS MAS k negativnímu stanovisku
přezkumné komise u MAS, u kterých došlo k ukončení administrace projektů konečných žadatelů. Kancelář
obešle zbylé MAS, s tím, že mohou poslat své podklady do 14.9. 2019. NS MAS vytvoří dopis pro MZE do konce
září 2019.
všichni pro
schváleno
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Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

1/4

Obeslat MAS, u kterých došlo ke krácení alokace v PRV a které nezaslaly NS MAS
podklady ohledně krácení, aby podklady zaslaly nejpozději do 14.9.2019.

ihned

Dává za úkol Předsednictvu
č. ú.

Úkol

Termín

2/4

Zaslat na MZe dopis s postojem NS MAS k negativnímu stanovisku přezkumné
komise u MAS, u kterých došlo k ukončení administrace projektů konečných
žadatelů.

30.9.2019

6. Projekt MASky v obraze a Akademie LEADER
MASky v obraze (J. Karpačová)
Projekt z OPZ s 3 hlavními vzdělávacími oblastmi (obecné IT, ekonomie a právo, manažerské dovednosti). Bude
podpořeno 200 zaměstnanců z toho min 120 v rozsahu 40 hod, finanční prostředky na školení cca 4,2 mil Kč,
vzdělávání zajištěno přes externí dodavatele. Max 12 osob v kurzu, dvoudenní kurzy. Školení IT a Ekonomie a
právo v 7 regionech, manažerské dovednosti ve 2 regionech. Obsahy kurzů budou připravovány ve spolupráci s
PS vzdělávání. Před zapojením MAS do projektu je nutné uzavřít s NS MAS smlouvu de minimis (dřív, než se
začnou proškolovat první zaměstnanci). Na podzim poběží výběrové řízení, do konce roku 2019 budou podpisy
smluv s dodavateli, od ledna/února realizace prvních kurzů. Na začátku kurzy zaměřené na IT a ekonomii,
účetnictví a právo. Druhá polovina roku 2020 nabídka kurzů pro vrcholový management. Ukončení projektu
6/2022. Harmonogram kurzů bude zveřejněn na začátku roku 2020.
3/4 Výbor NS MAS bere na vědomí souhrnné informace k realizaci projektu MASky v obraze.
Usnesení 3/4: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s Centrem rozvoje Česká Skalice, se sídlem
Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, a to na zajištění organizace výběru dodavatele veřejné zakázky
na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení §27 zákona o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, a to na akci „Vzdělávací program MAS aneb MASky v obraze 2019“. K tomuto pověřuje
předsedu Výboru NS MAS ČR.
všichni pro
schváleno
Dává za úkol předsedovi výboru
č. ú.

Úkol

3/4

Uzavření smlouvy dle usnesení 3/7.

Termín

Akademie LEADER (J. Hasman)
Akademie LEADER je ucelený systém vzdělávání pro zaměstnance MAS. Projekt MASky v obraze jsou pouze částí
Akademie LEADER. Akademie je financována z účastnických poplatků – předpoklad 15.200 Kč za celý kurz (3x
dvoudenní setkání). Zaměřeno na zaměstnance MAS (výkonný management a vrcholný management) –
proškolení jak nových manažerů, tak i prohlubovaní kompetencí současných manažerů.
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Základy pro manažery I.= výkonný management MAS - Úvod do LEADERu, Animace a inovace, Témata
příštích období (chytrý venkov, inovační broker)
• Základy pro manažery II. – vedoucí management MAS - Animace a inovace, PR a sociální sítě, Témata
příštích období (chytrý venkov, Evropa Inteligentní, zelenější, propojenější a sociální, Evropa blíže
občanům)
Harmonogram: 2019 – smlouvy s dodavateli, první kurzy od 2/2020, konec projektu 6/2022. Uznatelnost
proplacení nákladů ze 4.2 bude prověřena.
•

4/4 Výbor NS MAS bere na vědomí prezentaci pilotního ročníku Akademie LEADER.
Dává za úkol Kanceláři NS MAS a PS vzdělávání
č. ú.

Úkol

Termín

4/4

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu
samofinancovatelnosti projektu.

-

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

5/4

Prověření uznatelnosti nákladů 4.2. pro účast v Akademii LEADER

do Valné hromady

Rada manažerů (M. Pošíková)
Bude součástí Akademie LEADER – min. 1 z nich bude přítomný na kurzu, kde bude vnášet své zkušenosti.
Předpoklad: 13 osob, které budou voleny členskými MAS. Během září půjde výzva do území, aby se hlásili
zájemci.
kritéria: člověk, který pracuje 8 let v MAS (praxe ve 2 různých programech LEADER), 5 let ve vedoucí pozici,
aktivně pracuje v MAS i v současné době, bonus: aktivní zkušenost v projektech spolupráce, zkušenost s
mezinárodními projekty LEADER, doporučení od více MAS.
Usnesení 4/4: Výbor NS MAS souhlasí s parametry a postupem koncepce „Rady manažerů“ dle návrhů PS
vzdělávání a doporučuje k realizaci koncepce v rámci PS vzdělávání.
všichni pro
schváleno
Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

6/4

Představení projektu Akademie LEADER, včetně MASek v obraze a Rady
manažerů kanceláří MAS.

Valná hromada

Dává za úkol výboru
č. ú.

Úkol

Termín

7/4

Členům výboru se ukládá spolupracovat a nominovat členy ze svých krajů do
Akademie LEADER a Rady manažerů.

ihned

Více o projektech v prezentacích – podkladech k jednání Výboru.
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7. Ekonomické a provozní záležitosti
Představeno plnění rozpočtu za období leden až červen 2019, bez připomínek členů výboru.
5/4 Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu k srpnu 2019.

Schválení zahraničních pracovních cest
Dle předložené tabulky:
10.9.2019 - Workshop on Social Inovation and Entrepreneurshipv Lisabonu – M. Dvořáková (z OPTP II 1. Etapa)
8. a 9. 10. 2019 – Open Days v Bruselu - Čáp, Florian (z OPTP II)
8. a 9.10.2019 - Stanovisko k CLLD Výbor regionů v Bruselu – Krist + 1 (financováno z rozpočtu PS)
17.10.2019 - ENRD LEADER workshop "Thematic lab" on Smart villages v Bruselu – bez nominace (z OPTP II)
23. a 24.10.2019 - Súčasné problémy CLLD na Slovensku v internáciách budúcej politiky v Trenčianských Teplicích
– bez nominace (financováno z rozpočtu PS)
6-9.11.2019 - Evropský venkovský parlament v Candás – G. Charouzek, P. Čáp a K. Kapková (z MZe – CSV)
6/4 Výbor NS MAS bere na vědomí předloženou tabulku zahraničních cest.

Usnesení 5/4: Výbor NS MAS schvaluje vysílání na zahraniční pracovní cesty dle předloženého návrhu na období
od 10.9.2019-9.11.2019.
všichni pro
schváleno

8. Akce NS MAS
Valná hromada v Hradci nad Moravicí a Seminář budoucnosti CLLD
Valná hromada proběhne ve dnech 11.-12.11.2019. První den bude pracovní, a to od 13 do 19 hodin
s tematickými dny PS Vzdělávání + PS Enviro a Chytrý venkov. Výbor proběhne 11.11. od 10 do 13 hodin. Valná
hromada bude probíhat 12.11.2019 od 11 do 15 hodin, poté bude následovat seminář k přípravě CLLD 2021+.
7/4 Výbor NS MAS bere na vědomí program Valné hromady.
Podpora Stanoviska k CLLD ve Výboru regionů
Gustav Charouzek představuje Stanovisko k CLLD od Radima Sršně pro Výbor regionů. Stanovisko bylo již
schváleno v COTER a 9.10.2019 bude schvalováno na plenárním zasedání Výboru regionů. Změny jsou již možné
pouze od členů Výboru regionů a jsou spíše nepravděpodobné. Jana Kuthanová děkuje Radimovi a jeho týmu,
předpokládá, že si všichni si stanovisko povinně nastudují. Toto stanovisko ukazuje CLLD s vysokou přidanou
hodnotou a vyjednávací pozicí. NS MAS podpoří představení stanoviska v Bruselu.
Jiří Krist dodává, že se v příštím roce budeme více angažovat v Open Days 2020 v Bruselu, kdy do konce roku
kancelář MAS spolu s PS mezinárodní připraví koncept možné účasti a propagaci CLLD, předpokládá že příprava
povede k zdárné prezentaci CLLD v ČR a NS MAS ČR.
Usnesení 6/4: Výbor NS MAS souhlasí s počtem zúčastněných osob na představení stanoviska k CLLD v Bruselu se
zachováním možnosti stávajícího rozpočtu 50.000 Kč.
všichni pro
schváleno
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LeaderFEST 2020
Středočeský kraj má zájem o pořádání LeaderFESTu. Do prosincového výboru /10.12.2019/ předloží svoji
představu. V roce 2021 mají zájem o pořádání akce Slovenské MAS.
14:00 odchází M. Hartych (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

9. Zprávy z pracovních skupin
PS vzdělávání
MŠMT vážně zvažuje MAP 3 v tomto období, důvodem je nepřerušení systematické práce stávajících týmů, a to
ve finančním rozsahu jako MAP 1, bez implementace. Animace šablon zřejmě propojeny v rámci MAP pro příští
programovací období, pokrytí celé ČR s animací jako speciální aktivitou. MAP x ORP, MŠMT si uvědomuje
problém (zejména bílá místa u velkých měst). Šablony pro NNO – na webu je vidět překročená alokace – snad dle
info bude navýšena alokace, říjnovou uzávěrku nezruší, ale lednová už určitě nebude.
14:20 odchází J. Kuthanová, J. Florian (na jednání s MMR a ŘO OPZ), dále G. Charouzek (přítomno 7 členů
s právem hlasovat)

10. Informace z krajských sítí
Karlovarský kraj
Podána žádost o podporu OP VVV, ověřeno z aktivit MAPu – pilot „paměť a efektivní učení“ a „regionální
identita“.
Pardubický kraj
Projekt s Pardubickým krajem – aktualizace databáze, jako východisko pro RAP – vkládání projektů.
Olomoucký kraj
Spolupráce při sběru projektových záměrů s krajem. smart region pro Olomoucký kraj – PS koordinace, smart
kritéria pro dotační tituly kraje. Na krajském výboru se budou bavit o dalším možném pořádání LeaderFESTu.
Šablony NNO (7/2019), ne jako krajské sdružení, ale nositelem je MAS Šternbersko s 11 projektovými partnery
z MAS z Olomouckého kraje.
Moravskoslezský kraj
Zapojení do tvorby koncepce rozvoje venkova, zapojení do koncepce nové krajské strategie. Spolupráce
s regionálním ČEZ distribuce, ČEZ ESCO a ČEZ inovace.
Za NS MAS vytvořena Územní energetická koncepce ve spolupráci s MAS Pošembeří.
Středočeský kraj
Vzdělávání území MAS ve Středočeském kraji – OPZ, projekt se rozběhne v příštím roce. Exkurze do Bavorska – 20
volných míst, 24-25.9.2019. Metodika pro chytrý venkov: připravuje PS chytrý venkov ve spolupráci s MMR-ORP,
podle metodiky UCEEB.
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Zlínský kraj
Setkání v říjnu, spolupráce s CSV a krajem – žádost na spolufinancování. Jiří Krist prosí o kontakt na pořadatele
min. LeaderFESTu.
Liberecký kraj
Projekt spolupráce – čeká se na změnu pravidel PRV. Připravuje se na šablony NNO.

11. Různé
Projekt OP Z „Resilientní komunity“
Projekt představil Marek Hartych. Jedná se o inovace stávajících konceptů rozvoje, projekt konzultován s MPSV,
nutná spoluúčast, přinesl by částečný úvazek. Projekt bude možné podat i do Horizont 2020, Marek Hartych
zjišťuje stav.
Představen projekt Víta Hrdouška do Národního programu ŽP, který je zaměřený na obce, komunitu a pro
širokou veřejnost pomocí exkurzí – osvěta do škol atd., sázení stromů. Vysoké spolufinancování, cca 35.000 Kč
z každé krajské sítě. Výbor zhodnotil, že je projekt příliš monotematický pro záběr NS MAS, která se bude dále
držet průřezových aktivit.
8/4 Výbor NS MAS doporučuje předkladatelům projektů předkládat podklady k návrhům tak, aby byly
v souladu se schváleným systémem zapojování NS MAS do projektů.
Pozvánka na Konferenci na Slovensko
Jiří Krist informoval o konferenci do Trenčianských Teplic, které se zúčastní.
Dohoda o partnerství - Spolupráce se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu
Dohoda o partnerství Erasmus NS MAS SR
Usnesení 7/4: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením partnerství se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu
a partnerství s Erasmus NS MAS SK.
všichni pro
schváleno
Konec jednání: 14:59
Další jednání Výboru se uskuteční dne 1. října 2019 v 11:00 hodin v Teplé

Ověřil dne:

30. 9. 2019

Petra Martinů

27. 9. 2019

Ondřej Večeř

