Praha, 14. ledna 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 8/19–22
Termín

Místo

14. ledna 2020

SMOSK, místnost č. 201, Senovážné náměstí 23 Praha 1
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Výboru, 2 náhradníci (J. Hlavatý, E. Hamplová), P. Martinů, M. Pošíková,
hosté: Jiří Kmoníček, Michal Kudrnáč

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:20.
Zahájení Výboru NS MAS v roce 2020 provedl předseda Výboru Jiří Krist. Přivítal přítomné v novém roce a
informoval o očekávaných událostech (příprava nových strategií, významné akce – LeaderFEST). Z nejbližších akcí
zmínil setkání s představiteli slovenských a polských MAS v Terchové. Dále uvedl, že bude podepsáno prohlášení
o partnerství projektu NS MAS SK.
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 11 členů Výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: M. Hendrichová, T. Novák
Bleskovka: P. Martinů, M. Kovářová, J. Kuthanová
Zápis: B. 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:
M. Hendrichová: Schválení postupu spuštění Akademie LEADER
A. Hančová: Připomínky KS NS MAS Libereckého kraje, Podmínky Č. Spořitelny (bankovní poplatky)
M. Hendrichová: Informace ke střednímu článku řízení ve vzdělávání
J. Hlavatý (za G. Čermáková, MAS Vyhlídky): Informace o milnících v IROP
Předsedající upozornila, že ani k jednomu z navrhovaných bodů, nebyly zaslány podklady pro členy Výboru dle
jednacího řádu výboru. Na základě požadavků členů Výboru byl zařazen bod Schválení postupu spuštění
Akademie LEADER do bodu 10. jednání Výboru, ostatní do bodu 11. Různé.
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1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)

3.

Doplnění a schválení programu (Kuthanová)

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
přehled plnění

5.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

-

Návrh rozpočtu pro rok 2020 + tabulka odměn činovníků NS MAS
Návrhy smluv: smlouvy o výkonu funkce
Jiří Krist; Jana Kuthanová, Jan Dražský Florian, Marek Hartych
Smlouva o podnájmu nebytových prostor – Hanušovice
Dodatek č. 1 smlouvy o vedení účetnictví
Schválení zahraničních cest 1. čtvrtletí 2020

6.

Chod pracovních skupin v roce 2020
Pravidla činnosti a financování PS v roce 2020

7.

Akce NS MAS
- Valná hromada (a odborný seminář k tvorbě strategií) 27. a 28. 4. 2020
- LeaderFEST – přípravný výbor, role a odpovědnost za agendy

8.

PS Chytrý venkov: projekt MPO ČR – Broadband Competence Office Česká republika (BCO ČR)

9.

MASky v obraze
- Aktuální stav výběrového řízení – 1 připomínky členů Výboru -> Odpověď CČS -> 2 připomínky členů
Výboru -> Dotaz na ŘO -> Odpověď ŘO -> Návrh postupu a harmonogramu
- Podklady pro rozhodnutí Výboru o výběru nejvhodnější nabídky (dle kap. 9 Směrnice NS MAS)
- Zadávací dokumentace VŘ (schváleno usnesením 6/5 Výboru NS MAS z 1.10.2019)
- Protokoly z otevírání obálek
- Pokyny a podklady pro hodnotící komisi
- Výsledky hodnotící komise
- Doplňující dokumenty: Smlouva s CČS+Plná moc, Prohlášení o střetu zájmu, Pojistná smlouva CČS

10.

Schválení postupu spuštění Akademie LEADER

11.

Různé
- Připomínky MAS Lib. kraje: PRV – dočerpání alokace, vlastní činnost MAS v novém PO
- Jednání s Českou Spořitelnou o podmínkách (bankovní poplatky)
- Informace o středním článku řízení ve vzdělávání
- Informace o milnících v IROP – podnět z KS NS MAS Středočeského kraje (MAS Vyhlídky)

Usnesení 1/8: Výbor NS MAS souhlasí s doplněním programu a schvaluje program svého jednání dne 14. 1. 2020.
všichni pro
schváleno
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4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)

č. ú.
1/7
2/7

3/7

4/7

5/7
6/7

7/7
8/7
9/7

10/7
11/7

12/7

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 12. 2019
Výbor NS MAS souhlasí se zařazením místních komunikací do IROP – CLLD jako
doprovodné aktivity ke všem ostatním, stávajícím aktivitám pouze za podmínky
navýšení alokace CLLD v IROP na 10 %
Výbor NS MAS v souladu s vnitřními směrnicemi spolku pověřuje předsedu Výboru
NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr
Čáp a člen Kontrolní komise
Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS a výkonnému řediteli připravit valnou
hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020. Dále ukládá členům Výboru
prodiskutovat ve svých KS NS MAS možnost konání valné hromady NS MAS 2x
ročně
Výbor NS MAS schvaluje termíny konání Výboru NS MAS pro rok 2020
Výbor NS MAS bere na vědomí Hlavní cíle a aktivity pro rok 2020 a ukládá
Kanceláři NS MAS spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat do
konkrétního plánu práce pro rok 2020
Výbor NS MAS schvaluje úpravu rozpočtu v souvislosti s pokrytím jednání VH
Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na zahraniční pracovní cestu dne
22.1.2019 do Bruselu
Výbor NS MAS schvaluje hlasování o členech Rady manažerů Akademie LEADER en
bloc (o všech najednou) a veřejně, a dále schvaluje počet členů Rady manažerů
Akademie LEADER na 20
Výbor NS MAS schvaluje seznam kandidátů do Rady manažerů
Výbor NS MAS ruší veřejnou zakázku na dodavatele vzdělávacích programů a
ukládá Kanceláři NS MAS projednat s dodavatelskou firmou zajišťující
administraci veřejné zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za
stejných podmínek
Výbor NS MAS bere na vědomí informace o konceptu LEADERFestu 2020 a
pověřuje KS NS MAS Středočeského kraje přípravou akce

Plnění
-

-

-

-

-

-

-

Bere na vědomí:
1/7

Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení

2/7

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30.11.2019

3/7

Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o realizaci, žádost o platbu za 1. etapu a změnu v projektu

10:39 přichází O. Večeř (přítomno 12 členů s právem hlasovat)
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží
konečný návrh cestovních náhrad na dubnový Výbor
Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS
MAS

pokračuje
termín: říjen
2019
pokračuje

pokračuje

1/2

Předseda a
místopředsedové
Výboru, kancelář
Předseda a
místopředsedové
Výboru
Předseda a
místopředsedové
Výboru
PS Vzdělávání

-

pokračuje, na
programu
jednání
pokračuje

PS Enviro
(Hartych)

ihned

7/3

4/4
3/5

2/7

Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za
předpokladu samofinancovatelnosti projektu
Vstoupit do jednání s AOPK ve věci sjednocení
postupu (vytvoření metodiky) pro stavební úřady a
zvážit zahájení spolupráce se SMO ČR, SMS ČR a
SPOV

pokračuje

Probrat ve svých KS NS MAS možnost konání valné
hromady NS MAS ČR 2x ročně

13.1.2020

odloženo

částečně
splněno,
pokračuje
pokračuje

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

Úkol

Termín

Plnění

1/19

Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin

pokračuje
08.2019

splněno

4/20

Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS

pokračuje

pokračuje

pokračuje

pokračuje, na
programu
jednání

-

pokračuje

3.1.2020

splněno

7/3

Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

4/4

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu
samofinancovatelnosti projektu
Dopracovat směrnici o odměňování předsedy a místopředsedů
Výboru NS MAS s účinností od 1/2020

2/6
1/7

Připravit valnou hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020

27.,28.4.2020

pokračuje

3/7

Spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat Hlavní cíle
a aktivity pro rok 2020 do konkrétního plánu práce

31.1.2020

pokračuje

4/7

Projednat s dodavatelskou firmou zajišťující administraci veřejné
zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za stejných
podmínek

ihned

splněno, na
programu
jednání

1/8 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání.
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5. Ekonomické a provozní záležitosti
Návrh rozpočtu pro rok 2020 + tabulka odměn činovníků NS MAS
J. Kuthanová informovala, že rozpočet NS MAS je, v souladu s pravidly rozpočtování a hospodaření, navržen jako
vyrovnaný, resp. s přebytkem 564 Kč. Příjmy činí 2 508 000 Kč, výdaje 2 507 436 Kč. Pokračuje realizace projektů
OPTP a MASky v obraze.
J. Hlavatý upozornil, že pro potřeby pořádání valné hromady je alokována částka pouze 50 tis. Kč, ačkoli náklady
spojené s konání valné hromady v roce 2019 byly vyšší. J. Kuthanová reagovala, že vzhledem k napjatosti
rozpočtu nebyl prostor alokovat na valnou hromadu více prostředků.
Dle M. Hendrichové nebudou všechny pracovní skupiny čerpat přidělený rozpočet ve výši 25 tis. Kč, např. PS
Vzdělávání hradí cestovní příkazy členů z jiných zdrojů.
J. Hlavatý upozornil, že v rámci Norských fondů bude v březnu vyhlášeno 2. kolo výzvy na provoz NNO, ve které je
možné získat prostředky až ve výši 85 tis. Euro.
Úkol: Kancelář NS MAS bude sledovat možnosti čerpání NNO z Norských fondů.
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

1/8

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských fondů

průběžně

K problematice odměňování činovníků NS MAS informoval O. Večeř o postoji KS NS MAS Olomouckého kraje. To
nesouhlasí s připraveným systémem odměn, odměny by měly být rozdělovány nepravidelně na základě
čtvrtletního shrnutí dosažených výsledků, případně by o systému nastavení odměňování měla rozhodnout valná
hromada. Reagoval J. Krist, který zpochybňoval, zda hlavním měřítkem u vyjednavačů má být pružnost. Dále
sdělil, že do vyjednávacího týmu se mohl přihlásit kdokoliv, kdo je schopen vyjednávání.
Diskuse pokračovala, J. Hlavatý zmínil, že je důležité, aby byla vidět odvedená práce, aby členové dostávali
informace o vyjednávání. O. Večeř doplnil, že je třeba se zaměřit na komunikaci výsledků práce členům NS MAS,
např. na sdíleném disku dávat 1x měsíčně aktuální stav se závěry z jednání. K tématu se vyjádřil také A. Lahoda –
MAS nevidí výsledky, přivítaly by alespoň stručné průběžné informace o vyjednávání.
J. Kuthanová reagovala, že průběžné informace z jednání není možné distribuovat, pokud není téma finálně
dohodnuto. Pokud je, tak jsou informace poskytovány neprodleně. J. Kuthanová sdělila, že jiné střešní organizace
nemají takový servis pro svoji členskou základnu. E. Hamplová připomněla, že stejná situace byla i při vyjednávání
současného programového období, kdy MAS také požadovaly průběžné informace, které nebylo možné sdělovat.
A. Hančová by navrhovala průběžnou aktualizaci tabulky se stavem vyjednávání, jedná se o tabulku, která byla
prezentována na valné hromadě v Hradci nad Moravicí.
Usnesení 2/8: Výbor NS MAS schvaluje odměny činovníků NS MAS.
pro:11, proti: 1, zdržel se: 0
schváleno

Usnesení 3/8: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2020.
všichni pro
schváleno
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Smlouvy o výkonu funkce
Jde o návrh smluv o výkonu funkce předsedy a 3 místopředsedů Výboru. J. Hlavatý navrhuje, že smlouvy by měly
být třístranné, měla by ve smlouvě být zastoupena také MAS. Bylo sděleno, že předseda a každý z místopředsedů
má jiný pracovně právní vztah ke své MAS.
Smlouvy bude připomínkovat J. Hlavatý za účelem provedení dílčích úprav. Poté bude následovat schůzka
předsedy a místopředsedů Výboru, případně Kanceláře NS MAS, s J. Hlavatým k dořešení finálních návrhů.

11:17 odchází E. Hamplová (přítomno 11 členů s právem hlasovat)

Usnesení 4/8: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smluv o výkonu funkce s předsedou a 3 místopředsedy Výboru
NS MAS.
pro 9, proti: 0, zdržel se: 2
Schváleno

Smlouva o podnájmu nebytových prostor – Hanušovice
Podnájemní smlouva s MAS Horní Pomoraví o.p.s. pro zajištění kanceláře pro J. Libosvára. Smlouva se uzavírá na
období 1 roku, měsíční nájemné, vč. veškerých služeb, je 1 728 Kč. MAS Horní Pomoraví nebude ze smlouvy
plynout žádný zisk.
11:24 přichází E. Hamplová (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

Usnesení 5/8: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s MAS Horní
Pomoraví, o.p.s.
všichni pro
schváleno

Dodatek č. 1 smlouvy o vedení účetnictví
Předmětem dodatku je sloučení cen jednotlivých účetních prací, definovaných smlouvou, do jedné částky, která
bude měsíčně fakturována.
Usnesení 6/8: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o.
pro všichni
schváleno

Schválení zahraničních cest 1. čtvrtletí 2020
3. a 4. 2. 2020, Brusel: General Assembly ELARD, ENRD: LEADER SubGroup, navržen J. Florian
20. 2. 2020, Brusel: Thematic Lab on Youth and Depopulation – navržen zástupce za PS Sociální
10. 3. 2020, Brusel: LEADER seminar – nominace po upřesnění programu
9. – 11. 3. 2020, Záhřeb: EU Youth Conference: Opportunities for Rural Youth - How to ensure the sustainability
of rural communities accross the EU, nominace P. Čáp
3/2020, St. Jakob in Haus (Rakousko): Konference k projektům spolupráce, 4 zástupci
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11:30 odchází J. Krist (přítomno 11 členů s právem hlasovat)
J. Florian upozornil na mezinárodní setkání MAS: LINC 2020, které se v letošním roce koná v České republice,
Olomouckém kraji, pořádající MAS Šumperský venkov a další. 15. - 18. 9. 2020. Webové stránky:
www.linc2020.eu.
Usnesení 7/8: Výbor NS MAS schvaluje vyslání na zahraniční pracovní cesty dle předloženého seznamu v období
únor – březen 2020, doplnění jmen zástupců dle nominace pověřených pracovních skupin.
pro 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
11:36 přichází J. Krist (přítomno 12 členů s právem hlasovat)
Upřesnění termínů jednání Výboru
Jde o upřesnění jednání Výboru NS MAS v únoru. V úvahu přichází původní termín 11. 2. 2020 v Olomouci, ale
také 26. 2. 2020 v Broumově, neboť v Broumově v termínu 26. – 27. 2. 2020 jedná NSK.
11:40 přichází M. Hartych, M. Oliva, a R. Sršeň (přítomno 12 členů s právem hlasovat)
11:45 odchází E. Hamplová (přítomno 12 členů s právem hlasovat)
Proběhla diskuze o termínech jednání Výboru NS MAS v únoru a v březnu.
Návrh usnesení č. 1: zachování termínu jednání Výboru NS MAS 11. 2. 2020 v Olomouci a 10. 3. 2020 v Praze
pro: 5, proti: 7, zdržel se: 0
návrh nebyl schválen
Návrh usnesení č. 2. zrušení termínu jednání Výboru NS MAS 11. 2. 2020 v Olomouci a stanovení nového termínu
26. 2. 2020 v Broumově, a dále jednání Výboru NS MAS 10. 3. 2020 v Olomouci
pro 7, proti 5, zdržel se: 0
návrh byl schválen
Usnesení 8/8: Výbor NS MAS ruší termín jednání Výboru NS MAS dne 11. 2. 2020 v Olomouci a stanovuje nový
termín jednání na 26. 2. 2020 v Broumově; a dále mění místo jednání Výboru NS MAS dne 10. 3. 2020 na
Olomouc.
pro 7, proti: 5, zdržel se: 0
schváleno

6. Chod pracovních skupin v roce 2020
Pravidla činnosti a financování v roce 2020
Pravidla byla rozeslána členům Výboru spolu s ostatními podklady. Před zahájením vlastního jednání Výboru NS
MAS proběhla schůzka s vedoucími pracovních skupin, kde byla pravidla prezentována.
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Jsou vytvořeny činnosti PS pro rok 2020, standardy pro fungování PS v roce 2020 (účast na jednáních a schůzky
s partnery, organizace setkání, ostatní výdaje PS), dále byly definovány činnosti jednotlivých osob
zainteresovaných do činnosti PS (vedoucí PS, koordinátorka PS a gestor PS).
J. Krist sdělil, že pracovní skupiny jsou zřízeny Výborem NS MAS. Pracovním skupinám a KS NS MAS se
doporučuje spolupracovat a komunikovat navzájem.
Proběhla diskuze k přenosu informací z pracovních skupin, ve kterých nejsou zastoupeny všechny kraje.
Z jednání pracovních skupin je třeba pořizovat prezenční listinu a zápis (zaslání K. Kapkové).
Usnesení 9/8: Výbor NS MAS schvaluje Pravidla činnosti a financování pracovních skupin na rok 2020.
všichni pro
schváleno
12:10 odchází M. Pošíková

7. Akce NS MAS
Valná hromada (a odborný seminář k tvorbě strategií) 27. a 28. 4. 2020
Zájem o pořádání valné hromady NS MAS ČR má MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. a Místní akční skupina Pohoda
venkova, z.s. z Královehradeckého kraje. Místem konání valné hromady by mělo být Nové Město nad Metují.
Ubytování by mělo být zajištěno v Novém Městě nad Metují a v hotelu Rozkoš v Náchodě.
Zájem o pořádání valné hromady má také MAS Sdružení růže z Jihočeského kraje. Valná hromada by se mohla
konat na zámku v Nových Hradech. T. Novák, vzhledem k již zahájení příprav ke konání valné hromady v Novém
Městě nad Metují, oznámil, že se MAS Jihočeského kraje nebude ucházet o jarní termín valné hromady.
J. Kuthanová má 15. 1. 2020 první schůzku na zámku v Novém Městě nad Metují.
V rámci odborné části valné hromady by měl být realizován seminář k přípravě strategií MAS pro nové
programové období.
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

2/8

obeslat KS NS MAS s žádostí o sdělení výsledku šetření v KS NS MAS ohledně
pořádání 1 nebo 2 valných hromad NS MAS ročně, výsledky předložit na jednání
výboru NS MAS 26.2.2020

26. 2. 2020

Usnesení 10/8: Výbor NS MAS svolává konání Valné hromady NS MAS ČR v termínu 28. 4. 2020 a pověřuje MAS
Mezi Úpou a Metují, z.s. a Místní akční skupinu Pohoda venkova, z.s., a kancelář NS MAS přípravou akce.
všichni pro
schváleno
Usnesení 11/8: Výbor NS MAS pověřuje PS LEADER a kancelář NS MAS přípravou odborného semináře k tvorbě
nových strategií CLLD ve dnech 27. a 28. 4. 2020.
všichni pro
schváleno
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LeaderFEST – přípravný výbor, role a odpovědnost za agendy
Přípravný výbor byl navržen ve složení: J. Krist a J. Florian za vedení spolku., P. Čáp a K. Kapková za Kancelář NS
MAS, M. Oliva, J. Hlavatý a R. Tvrdík za KS NS MAS Středočeského kraje.
M. Oliva požádal o rozšíření přípravného výboru o M. Pošíkovou a J. Saifrtovou.
Usnesení 12/8: Výbor NS MAS ustanovuje přípravný výbor pro pořádání LeaderFESTu 2020 ve složení:
Jiří Krist a Jan Dražský Florian za vedení spolku, Kateřina Kapková a Petr Čáp za kancelář NS MAS a Jindřich
Hlavatý, Miloslav Oliva, Radek Tvrdík, Markéta Pošíková a Jaroslava Saifrtová za KS NS MAS Středočeského kraje.
všichni pro
schváleno

8. PS Chytrý venkov: projekt MPO ČR – Broadband Competence Office Česká republika (BCO ČR)
M. Oliva seznámil přítomné se záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. MPO 13. 1. 2020 na svých
stránkách vyvěsilo výzvu k projektu Broadband Competence Office Česká republika. Jde o 3letý projekt s trváním
od 1/2020 do 12/2022, náklady cca 30 mil. Kč.
V dohledné době bude vypsána výzva/výběrové řízení na územní koordinátory BCO. V každém kraji bude působit
1 územní koordinátor. Koordinátoři by měli agregovat možnosti potenciálu liniových staveb pro pokládku
vysokorychlostního internetu v jednotlivých krajích. Koordinátor nemusí mít ICT vzdělání, důležitá je znalost
prostředí – spolupráce s obcemi a dalšími aktéry v území. Půjde o cca 0,5 úvazek (DPČ) po dobu realizace
projektu.
Projekt definuje, jakého % pokládky vysokorychlostního internetu v obcích by se mělo dosáhnout.
Pilotáž proběhla ve Středočeském kraji. Účastnilo se 200 obcí. V nejmenších obcích je zájem nejmenší (nedůvěra
v úspěch věci).
Pro NS MAS příležitost zapojit se do projektu, otázka na KS NS MAS, zda ve svém území najdou vhodného
kandidáta na pozici územního koordinátora.
R. Sršeň zmínil zkušenosti rakouských MAS, kde se z PRV podporují moderní řešení (car-sharing, energetická
řešení na venkově, vysokorychlostní internet apod.). Aktivity připravuje inovační broker (zaměstnanec MASky).
Doporučuje, aby se NS MAS výzvy MPO zúčastnila.
M. Hendrichová se dotazovala, zda lze počítat se vzájemnou pomocí mezi kraji, pokud v daném kraji nebude
nalezen zájemce o pozici koordinátora.
J. Kuthanová se dotazovala na vliv na rozpočet NS MAS. Financování koordinátorů zajišťuje MPO.
Usnesení 13/8: Výbor NS MAS pověřuje PS Chytrý venkov přípravou nabídky/projektu/žádosti o dotaci do
výběrového řízení „Kancelář BCO v ČR“ vyhlášeného MPO ČR s tím, že finální podobu nabídky a podání provede
Kancelář NS MAS na základě hlasování Výboru NS MAS (v případě nebezpečí s prodlením formou per-rollam)
schváleno
všichni pro

9. MASky v obraze
Aktuální stav výběrového řízení – 1 připomínky členů Výboru -> Odpověď CČS -> 2 připomínky členů Výboru ->
Dotaz na ŘO -> Odpověď ŘO -> Návrh postupu a harmonogramu
Michal Kudrnáč (Centrum rozvoje Česká Skalice) shrnul stav výběrového řízení: výběrové řízení bylo na posledním
jednání Výboru NS MAS dne 10. 12. 2019 zrušeno z důvodu pochybení (zveřejnění oznámení o výběru dříve, než
o něm rozhodl Výbor NS MAS).
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Po jednání prosincového Výboru NS MAS proběhla analýza situace, byl osloven poskytovatel dotace, který
schválil opatření k nápravě – Výbor měl odsouhlasit výběr dodavatele, znovu by se zveřejnilo oznámení o výběru,
znovu by běžela lhůta pro podání námitek. Tento postup však není možné zrealizovat, neboť již uplynula lhůta
pro provedení opatření k nápravě. Dodavatelé mají možnost napadnout zrušené výběrové řízení do 15 dnů od
uveřejnění této informace na portálu zadavatele. Informace o zrušení výběrového řízení obsahuje také
odůvodnění.
Proběhla diskuze k dalšímu postupu.
Návrh dalšího postupu: Vyhlášení nového výběrového řízení na 3 části (oblast vzdělávání v ICT už nikoli na 7
částí=NUTS II, ale pouze 1 – celá ČR).
Možnosti námitek uchazečů: pokud bude VŘ zrušeno, mohou se účastníci odvolat (do 15 dnů ode dne uveřejnění
zrušení VŘ na portále zadavatele). Součástí uveřejnění informace o zrušení bude odůvodnění. Uchazeč se může
odvolat pouze proti důvodům uvedeným v informaci. Poté bude zcela nové zadávací řízení.
Při novém vyhlášení VŘ se předpokládá zahájení vlastního vzdělávání od dubna 2020. Doba na vzdělávání bude
dostatečná. Projekt končí k 30. 6. 2022.

Usnesení 14/8: Výbor NS MAS schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele „Vzdělávací program pro MAS
aneb MASky obraze 2019“ a pověřuje manažerku projektu J. Karpačovou, Kancelář NS MAS a Centrum rozvoje
Česká Skalice zpracováním nové zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tímto usnesením se upravuje usnesení
Výboru NS MAS č. 11/7 ze dne 10. 12. 2019 v části opakovaného vyhlášení veřejné zakázky.
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Usnesení 15/8: Výbor NS MAS jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek ve složení Jana Karpačová, Michal Kudrnáč, Jiří Hasman, Aleš Lahoda a Jindřich Hlavatý.
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

3/8

provést hlasování per-rollam Výboru NS MAS o schválení zadávací dokumentace
k novému výběrovému řízení tak, aby k rozhodnutí o výběru Výborem NS MAS
došlo nejlépe k 10. 3. 2020

neprodleně

10. Akademie LEADER
Výbor NS MAS na svém jednání 10.9.2019 vzal na vědomí prezentaci pilotního ročníku Akademie LEADER. Byl
uložen úkol Kanceláři NS MAS a PS Vzdělávání realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu její
samofinancovatelnosti.
M. Hendrichová prezentovala program Akademie LEADER a kalkulace školení.
V navržené kalkulaci příjmy, při kapacitě 15 osob na školení, lehce převyšují výdaje, příjmy jsou tvořeny
účastnickými poplatky školených osob. Cena 2 dvoudenních školení je 5 400 Kč. Cestovné účastníků školení není
hrazeno.
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Následně proběhla diskuze.
P. Čáp upozornil, že témata navržená v Akademii jsou odlišná od témat, která jsou předmětem projektu MASky
v obraze.
J. Florian doplnil, že ŘO IROP bude akceptovat vzdělávání jako způsobilé ze 4.2 IROP. Pro rok 2020 je částka na
vzdělávání stanovena na 10 tis. Kč s tím, že částku je možné překročit, ale je třeba obhájit/vysvětlit smysluplnost
školení.
J. Kristem byla rozporována cena za školení - navržená sazba pro lektory (v případě jedné lektorky 15 tis. Kč za
odškolený den).
M. Hendrichová vysvětlovala, že navržené ceny jsou obvyklé – s ohledem na školení, která v nedávné době např.
zaměstnanci MAS Sokolovsko absolvovali a ceny lektorů v rámci projektů MAP. V Akademii Leader jde o lektory
vyzkoušené přímo PS Vzdělávání – garance kvality.
J. Krist polemizoval nad cenou obvyklou – nutné doložení nabídkami jiných školitelů. A. Lahoda se ptal, zda se
bude kurz konat i v případě nenaplnění kapacity 15 osobami. M. Hendrichová reagovala, že ano, nicméně
upozornila, že zde není přítomná vedoucí Pracovní skupiny Vzdělávání M. Pošíková, která se přípravou Akademie
detailně zabývala. To by však mělo následky na rozpočet školení – dofinancování ze strany NS MAS, což je
v rozporu s usnesením Výboru.
P. Čáp rozporoval program školení, který byl představen na Výboru NS MAS 10. 9. 2019 (3 dvoudenní setkání) se
současným návrhem (2 dvoudenní setkání).
M. Hendrichová upozornila, že v případě prodlevy se schválením programu Akademie LEADER, bude problém
nasmlouvat lektory na pozdější termíny, např. paní Mikovou.
P. Martinů reagovala, že by mělo být provedeno zjištění zájmu, pokud by schválení Akademie Výborem NS MAS
mělo být odloženo až na 26. 2. 2020.
J. Kuthanová upozornila na riziko stran rozpočtu – KS NS MAS by si měly projednat, zda budou mít MAS zájem
vyslat své zaměstnance na Akademii LEADER. Dále vznesla otázku organizace školení – jaké bude zapojení PS
Vzdělávání a spolupráce s kanceláří NS MAS.
K debatě nad tématem započítání školení do DPH J. Hlavatý uvedl, že pokud jde o vzdělávání členů spolku, jde o
plnění osvobozené od DPH.
Bylo navrženo samostatné jednání předsedy a místopředsedů s PS Vzdělávání k dovyjasnění problematiky – 18. 2.
2020.
Usnesení 16/8: Výbor NS MAS ukládá PS Vzdělávání dopracovat Akademii LEADER a předložit návrh na jednání
s předsedou a místopředsedy dne 18. 2. 2020, s vyhodnocením ceny předložené kalkulace – srovnatelné ceny za
služby, vyhodnocení rezerv v rozpočtu v případě přihlášení menšího počtu účastníků, odpovědnost za realizaci a
stanovení kompetencí Akademie LEADER.
schváleno
všichni pro
Byla diskutována možnost rozeslání návrhu programu a termínů Akademie LEADER k posouzení KS NS MAS.

11. Různé
Připomínky MAS Lib. kraje: PRV – dočerpání alokace, vlastní činnost MAS v novém PO
A. Hančová, na základě jednání MAS Libereckého kraje, vznesla dotaz, co se bude dít, pokud MAS nevyčerpá
alokaci v PRV.
J. Florian reagoval, že tento dotaz zatím řešen nebyl. Informoval, že tento dotaz vznese na platformě CLLD. Bylo
by vhodné, aby byly MAS informovány na jednání NSK v Broumově.
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Jednání s Českou Spořitelnou o podmínkách (bankovní poplatky)
A. Hančová zmínila, že ČS MAS v Libereckém kraji účtuje, oproti jiným institucím, poměrně vysoké poplatky.
Situace MAS je různá, záleží na přístupu konkrétních regionálních manažerů banky, ačkoli existuje rámcová
smlouva s ČS.
J. Krist nabídl, že Kancelář NS MAS osloví velké bankovní instituce s žádostí o informace k vedení účtu a
účtovaným poplatkům pro MAS. Výsledky porovnat, případně jednat s ČS.
Informace z OP:
PRV
Současné PRV se prodlouží o 1 rok – rozpočet PRV se navýší o rozpočet nového PRV/SZP. MZe vyjednává, aby
výzvy bylo možné vyhlašovat i v roce 2021.
Další dotaz se týkal přenosu informací ze SZIF. Za současných podmínek se MAS nedozví o některých úkonech
žadatelů/příjemců, např. stažení žádosti ze strany žadatele, výsledek odvolání, aj. J. Florian na problémy upozorní
na jednání se SZIF.
Došlo ke změně v Portálu farmáře – zavedena fikce doručení. Ve chvíli, kdy si žadatel/příjemce otevře
dopis/zprávu, začne běžet lhůta. MAS se nedozví o tom, že lhůta začala běžet.
21. 1. 2020 se bude konat seminář na MZe pro MAS k problematice čl. 20.
IROP
Do 31. 10. 2020 je třeba splnit milník ve výši 55,44 % alokace. Částka do tohoto milníku bude MAS odebrána.
Je připraven návrh přerozdělení odebrané alokace za neplnění milníků IROP k 31. 10. 2019 - půjde o 18 MAS,
které měly proplacené projekty ve výši milníku. Zatím není znám klíč pro rozdělení částky mezi jednotlivé MAS
(obyvatelé, rozloha).
Návrh MPIN pro nové období – probíhá připomínkování, jeho vydání se očekává v únoru. Proces standardizace by
měl být spuštěn v březnu až dubnu.
Technická pomoc
J. Florian dále informoval, že v letošním roce by měla být provedena anketa ohledně stavu čerpání režií.
S ohledem na výsledek pak jednat s ŘO.
OPZ
Již se nepočítá s vyhlašováním výzev MAS
14:55 odchází T. Novák (přítomno 11 členů s právem hlasovat)
M. Oliva se dotazoval na vstupní data do analýzy nové SCLLD – informace o realizovaných projektech v území,
které nejsou podpořené z MAS. V MSSF na to je speciální sestava, ke které nemá MAS přístup. J. Libosvár zažádá
o poskytnutí sestavy MMR-ORP. Zažádá také o balíček dat z ČSÚ na jednotlivé MAS pro soc-ekon. analýzu.
Dává za úkol analytikovi
č. ú.

Úkol

Termín

4/8

Zažádat MMR-ORP o sestavu realizovaných projektů (nerealizovaných přes MAS)
na území MAS a ČSÚ o sestavy pro socioekonomickou analýzu SCLLD.

neprodleně

Střední článek vedení regionálního školství
M. Hendrichová informovala, že PS Vzdělávání dlouhodobě spolupracuje s MŠMT. PS Vzdělávání byla MŠMT
oslovena na zpracování návrhu podoby středního článku ve vedení regionálního školství, určitou obdobou
školských úřadů, neboť dle zjištění ve strategických dokumentech (např. Strategie rozvoje vzdělávání 2030+)
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chybí mezičlánek mezi MŠMT a řediteli škol. Aktivity mají být cíleny na snižování regionálních rozdílů ve školství a
vzdělávání. Vedou se debaty o pravomocích středního článku, zda a jaké má mít pravomoci
Příprava by měla být rozdělena do několika fází: v 1. fázi by probíhala pilotáž (budoucí programové období –
podpora MŠMT a fondy EU) založená na dobrovolnosti. Ve 2. fázi by následovala plošná systémová
implementace a postupné začleňování dalších organizací působících ve vzdělávání (pedagogicko-psychologické
poradny, NPIČR, OSPOD, apod.), propojení s regionálními aktéry (rada regionálního školství) a systém zapojení
aktérů.
Přidaná hodnota středního článku: úleva od administrativy, snižování regionálních rozdílů v oblasti vzdělávání,
zvyšování kvality vzdělávání. Aktuálně probíhá dokončení návrhu podoby středního článku ze strany PS
Vzdělávání. Podobou středního článku se zabývají také další organizace.
18. 2. 2020 proběhne jednání předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS se zástupci PS Vzdělávání k dalšímu
vývoji návrh středního článku.
KS NS MAS Olomouckého kraje
O. Večeř informoval, že RSK Olomouckého kraje na svém jednání dne 12. 12. 2019 přijala usnesení, aby 8 %
prostředků SZP (PRV) a IROP bylo věnováno CLLD.
J. Hlavatý požádal J. Floriana, aby na platformě CLLD připomněl problematiku milníků v IROP. Milník mnohdy
nemůže být naplněn z důvodu zpoždění ze strany ŘO.
Konec jednání: 15:25
Další jednání Výboru se uskuteční dne 26. 2. 2020 od 9:00 v Broumově

Ověřil dne:

6. 2. 2020

Markéta Hendrichová

7. 2. 2020

Tomáš Novák

