Praha, 26. února 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 9/19–22
26. února 2020

Termín

Místo

Klášter Broumov, Kreslírna, Klášterní 1, Broumov
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů Výboru, Martin Braun (zastoupení na základě plné moci),
hosté: F. Kopecký (MAS Hranicko), K. Jagošová, M. Šumpíková (MAS Broumovsko+), M. Dvořáková (Brdy-Vltava)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 9:00.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Přivítal přítomné v prostorách kláštera Broumov,
který v uplynulých letech prošel nákladnou rekonstrukcí. Předal slovo Michaele Šumpíkové a Kristýně Jagošové,
manažerkám MAS Broumovsko+, z.s., které přítomné krátce seznámily s činností MAS. Jde o malou MAS se 14
obcemi a 16 tis. obyvateli. Realizují strategii SCLLD ve 4 operačních programech a velmi se jim daří v OP ŽP.
J. Krist dále informoval, že v předvečer jednání Výboru proběhla debata členů Výboru a dalších členů MAS.
Hlavním tématem bylo vyjednávání a příprava na Národní stálou konferenci.
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 13 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: J. Kuthanová, J. Florian
Bleskovka: M. Kovářová, J. Kuthanová, J. Florian
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:
V rámci bodu Různé doplněny body:
-

Schválení dodatku č. 4 nájemní smlouvy kanceláře v Praze
Příspěvek KS NS MAS Jihomoravského kraje – problémy v čerpání IROP
Vyjádření podpory Romanu Hakenovi ke kandidatuře do Evropského hospodářského a sociálního výboru
Představení záměru spolupráce s MŽP na projektu komunitní energetiky

2.

Zahájení (Krist)

3.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
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4.

Doplnění a schválení programu (Kuthanová)

5.

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

-

Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období

6.

-

Ekonomické a provozní záležitosti

7.

-

Informace o jednání inventarizační komise z pondělí 24.2.
Vystavení faktur za členské příspěvky, neuhrazené čl. příspěvky za rok 2019 (MAS Polabí, MAS
Mikulovsko)
Přihláška do NS MAS - MAS Krajina srdce
Přehled čerpání rozpočtu 1/2020

Akce NS MAS

8.

9.

Výstupy z jednání NS MAS k budoucnosti NS MAS 2030 z 25.2.
Stav vyjednávání v jednotlivých ŘO OP pro CLLD
překryvy mezi ITI a CLLD (Hendrichová)

Valná hromada (a odborný seminář k tvorbě strategií) 27. a 28. 4. 2020
LeaderFEST

PS Chytrý venkov: Podání hromadné žádosti NS MAS ČR na pozice 13 územních koordinátorů/-rek BCO
v rámci OP PIK
Zveřejnění Výzvy a životopis koordinátora

10.

MASky v obraze
-

11.

Informace aktuálního stavu výběrového řízení

Různé
-

Nominace zástupce NS MAS ČR do Oranžové stuhy
Podklad PS Vzdělávání k interní Diskuzi k podobě středního článku vedení regionálního školství
Schválení dodatku č. 4 nájemní smlouvy kanceláře v Praze
KS NS MAS Jihomoravského kraje – problémy v čerpání IROP
Vyjádření podpory Romanu Hakenovi ke kandidatuře do Evropského hospodářského a sociálního výboru
Představení záměru spolupráce v komunitní ekonomice (J. Krist)

Usnesení 1/9: Výbor NS MAS souhlasí s doplněním programu a schvaluje program svého jednání dne 26. 2. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)

č. ú.
1/8
2/8
3/8
4/8

Text usnesení
Výbor NS MAS souhlasí s doplněním programu a schvaluje program svého jednání
dne 14. 1. 2020
Výbor NS MAS schvaluje odměny činovníků NS MAS
Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2020.
Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smluv o výkonu funkce s předsedou a 3
místopředsedy Výboru NS MAS

Plnění
-
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č. ú.
5/8
6/8
7/8

8/8

9/8
10/8

11/8
12/8

14/8

15/8

16/8

Text usnesení
Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s
MAS Horní Pomoraví, o.p.s.
Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o vedení účetnictví s
firmou HASLY s.r.o.
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
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
Výbor NS MAS schvaluje Pravidla činnosti a financování pracovních skupin na rok
2020
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
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
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
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
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
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

Plnění
-

-

-

-

-

-

-
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J. Kuthanová zrekapitulovala dění za posledního ½ roku:
10. 9. 2019 byl PS Vzdělávání zadán úkol připravit Akademii LEADER (AL).
13. 1. 2020, v předvečer jednání Výboru, byly Kanceláři zaslány poslední materiály pro jednání Výboru, členové
Výboru podklady dostali vytištěné až na místě. Výbor potřebuje k prostudování podkladů určitý minimální čas tak,
aby mohl podklady vyhodnotit a mohla proběhnout diskuze. Tak jak je stanoveno v Jednacím řádu. Koncept AL
schválený Výborem v 12/2018 a 9/2019 byl jiný než ten, který byl předložený 13. 1. 2020.
Dne 18. 2. 2020 proběhlo jednání předsedy a místopředsedů Výboru s M. Pošíkovou a J. Machkem (PS Vzdělávání)
bylo dohodnuto, že odpovědnost při organizaci Akademie LEADER přebírá Kancelář NS MAS ČR (dle úkolu č. 4/4
stanovený Výborem NS MAS dne 10. 9. 2019).
Ve stejný den, 18. 2. 2020 jednala KS NS MAS Karlovarského kraje a přijala usnesení, kterým žádá Výbor o
neblokování odborných výstupů PS Vzdělávání. Členové KS NS MAS Karlovarského kraje mají zájem o účast na
kurzech AL, a poznatky nabyté na školeních by rádi použili při tvorbě strategií.
Na základě podkladů dodaných PS Vzdělávání a v souladu s prezentací (náplň kurzů) z 9/2019 kancelář NS MAS
organizačně zajistí pilotní ročník Akademie LEADER tak, aby bylo v souladu s termíny školení v rámci projektu
MASky v obraze.
Usnesení 2/9: Výbor NS MAS dává za úkol Kanceláři NS MAS realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za
stejných předpokladů stanovených usnesením Výboru NS MAS č. 4/4 a dle schváleného konceptu Akademie
LEADER pro přechodné období 2019 – 2021 ze dne 10. 9. 2019. Termín plnění: v souladu s termíny realizace
projektu MASky v obraze.
všichni pro
schváleno
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

1/9

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za stejných předpokladů
stanovených usnesením Výboru NS MAS č. 4/4 a dle schváleného konceptu
Akademie LEADER pro přechodné období 2019 – 2021 ze dne 10. 9. 2019

v souladu s termíny
realizace projektu
MASky v obraze

M. Oliva dále informoval, že vybrané termíny školení Akademie LEADER převzala KS NS MAS Středočeského kraje
pro vzdělávání MAS ve Středočeském kraji (podpora vzdělávání financována ze Středočeského kraje).
Kancelář NS MAS pošle v jeden termín (cca polovina dubna) souhrnnou nabídku vzdělávání za oba projekty
(MASky v obraze i Akademie LEADER) tak, aby si vedoucí pracovníci MAS mohli rozmyslet, kam jakého
zaměstnance pošlou.

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.
1/21

1/2

7/3

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

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

Předseda a
místopředsedové
Výboru, kancelář
Předseda a
místopředsedové
Výboru
Předseda a
místopředsedové
Výboru

pokračuje
Termín: říjen
2019
odloženo

pokračuje

-

pokračuje

připravit koncept organizace akce
LeaderFEST
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.
4/4

Úkol

Zodpovědný

realizovat pilotní ročník Akademie LEADER
za předpokladu samofinancovatelnosti
projektu

PS Vzdělávání a
Kancelář NS MAS

Termín

3/5

Plnění
pokračuje
PS Vzděl.
připravila
koncept,
Kancelář bude
realizovat spolu
s MASky v
obraze
částečně
splněno

vstoupit do jednání s AOPK ve věci
PS Enviro (Hartych) Ihned
sjednocení postupu (vytvoření metodiky)
pro stavební úřady a zvážit zahájení
spolupráce se SMO ČR, SMS ČR a SPOV
M. Hartych okomentoval dosavadní vývoj: AOPK nereaguje na žádosti o jednání. 11. 3. 2020 proběhne jednání PS
Enviro, kterého se zúčastní zástupci Nadace Partnerství, která zahájí realizaci projektu ve spolupráci s DUHA:
Legislativní bariéry v oblasti ochrany přírody ve volné krajině. Dále Zelený kruh má podpořený projekt týkající se
legislativních bariér v urbanizovaných územích. Cílem jednání bude diskuze s pozvanými hosty a možnost a
navazování partnerství v této problematice.
Na podporu výsadby stromů existuje národní program MŽP.

Usnesení 3/9: Výbor NS MAS ukládá PS Enviro trvalý úkol: pracovní skupina bude Výbor NS MAS pravidelně
informovat o dalším postupu vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně/stromů
všichni pro
schváleno
Dává za úkol PS Enviro
č. ú.

Trvalý úkol

Termín

2/9

Změna úkolu č. 3/5 na trvalý úkol. PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně
informovat o dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě
sídelní zeleně

průběžně

2/7

probrat ve svých KS NS MAS možnost
13.1.2020
splněno
konání valné hromady NS MAS ČR 2x ročně
Výsledek hlasování:
8 KS NS MAS pro konání VH 1x ročně
3 KS NS MAS pro konání VH 2x ročně
1 KS NS MAS nehlasovalo
KS NS MAS Jihočeského kraje – T. Novák na místě sdělil, že KS NS MAS se přiklání k 1 VH ročně. Dále citoval
z vyjádření MAS Vodňanská ryba, která také zastává názor konání 1 VH ročně, pořádat VH by měla NS MAS, nikoli
k tomu pověřovat konkrétní MAS.
Byla diskutována možnost streamování jednání valné hromady a povolení elektronického hlasování. J. Florian a J.
Krist reagovali, že streamování, či pořizování záznamu je vhodné spíše u seminářů, odborných konferencí.
Elektronické hlasování pak u řešení jednorázových, neodkladných záležitostí.
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Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

4/20

spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS
pokračuje
pokračuje
MAS
P. Čáp doplnil, že tento úkol je spojen s konáním kulatého stolu ke komunikaci. Zároveň bylo dohodnuto, že při
vytváření systému komunikace bude možné využít pilotního ověření a zkušeností nastavení systému
komunikace MAS ve Středočeském kraji.
7/3 připravit koncept organizace akce LeaderFEST
pokračuje
pokračuje
4/4 realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu
pokračuje,
samofinancovatelnosti projektu
viz. výše
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
10. 3.2020
pokračuje
cíle a aktivity pro rok 2020 do konkrétního plánu práce
1/8 sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO
průběžně
z Norských fondů
2/8 obeslat KS NS MAS s žádostí o sdělení výsledku šetření v KS 26. 2. 2020
splněno
NS MAS ohledně pořádání 1 nebo 2 valných hromad NS
MAS ročně, výsledky předložit na jednání výboru NS MAS
26.2.2020
3/8 provést hlasování per-rollam Výboru NS MAS o schválení
neprodleně
splněno
zadávací dokumentace k novému výběrovému řízení tak,
aby k rozhodnutí o výběru Výborem NS MAS došlo nejlépe
k 10. 3. 2020
4/8 Zažádat MMR-ORP o sestavu realizovaných projektů
neprodleně
částečně
(nerealizovaných přes MAS) na území MAS a ČSÚ o sestavy
splněno,
ČSÚ data
pro socioekonomickou analýzu SCLLD
ještě nemá

1/9 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
Výstupy z jednání NS MAS k budoucnosti NS MAS 2030 z 25.2. + Stav vyjednávání v jednotlivých ŘO OP pro
CLLD
J. Krist informoval o jednání předsedy, místopředsedů, členů Výboru a dalších členů NS MAS ve věci vyjednávání
budoucího programového období.
Ve 3 operačních programech (IROP, PRV a OP JAK) byl zaznamenán zřetelný pokrok ve vyjednávání – pozice MAS
a CLLD je fixována.
V OP ŽP je zájem o CLLD a MAS, hledá se vhodná implementace. Připravuje se téma komunitární energetiky.
V OP Zaměstnanost+ je s CLLD také počítáno, avšak vzhledem ke krácení alokace pro celý OP se hovoří o
implementaci CLLD v 75 MAS. Kritériem pro výběr těchto MAS by mělo být posouzení kvality programového
rámce MAS. To NS MAS odmítá, neboť tento přístup vnáší mezi MAS soutěživost, nerespektuje potřeby v území.
V OP TAK je prozatím situace nejasná. Roste podpora ze strany věcných odborů MPO, avšak řídící orgán se obává
nedostatečné kapacity pro zajištění administrace velkého množství malých projektů, i s ohledem na zkušenosti
s ITI v současném období.
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Režie: NS MAS požaduje 100% financování. Požadavek MMR na spolufinancování režií ve výši 15-20 % nebude
v řadě MAS možný.
J. Florian informoval o návrzích usnesení na jednání NSK:
1) V zájmu zachování nezávislosti subjektů, které implementují integrované nástroje, je třeba zajistit 100%
financování režijních nákladů
2) Pro témata, která nebudou podporována za ESIF, zajistit financování z národních zdrojů (př. sociální služby)
3) Výzva ŘO OPZ+ k revizi záměru selektivního výběru MAS a doporučení zajistit systémové pokrytí venkovského
území v novém programovém období, a to na základě komunitou definovaných potřeb ve strategiích CLLD.
J. Krist doplnil, že v OP Z by mohlo dojít k dvojí filtraci – nejprve tematické, poté i počtem zapojených MAS (75).
Záměrem NS MAS je umožnit všem MAS, aby měly možnost si v rámci OP Z ve strategii určit prioritní problémy
definované pro CLLD.
2/9 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o stavu vyjednávání nového období
Překryvy mezi ITI a CLLD (M. Hendrichová)
18. 2. 2020 proběhlo jednání KS NS MAS Karlovarského kraje, na které byl pozván i zástupce ITI Karlovarské
aglomerace. ITI bude mít 1 unikátní projekt pro své území, na který budou navázány další projekty a budou
realizovány tzv. síťové projekty. Bylo řečeno, že obec či jiný žadatel spadající do území ITI bude moci podat
projekt na urč. téma pouze v ITI a nikoli už v CLLD nebo jako individuální projekt. KS NS MAS Karlovarského kraje
s tímto záměrem nesouhlasí. Dosud bylo možné z ITI realizovat větší projekty, menší přes MAS.
J. Krist doplnil, že ze strany ŘO IROP bylo již na počátku vyjednávání řečeno, že žádný žadatel v rámci IROP nesmí
podat projekt vícekrát.
J. Florian reagoval na problematiku překryvů a sdělil, že jsou již definována určitá opatření, která budou v rámci
IROP realizována pouze v ITI (aktivity v cíli 5.1 – památky, atd.), RAP (střední školy, silnice, apod.) a CLLD (aktivity
v cíli 5.2). Problematika škol a chodníků není zatím vyjasněna.
Usnesení 4/9: Výbor NS MAS dává za úkol předsedovi a místopředsedům Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP,
zástupci ITI a RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP
všichni pro
schváleno
Dává za úkol předsedovi a místopředsedům Výboru
č. ú.

úkol

Termín

3/9

Vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP

neprodleně

Roadshow IROP
Termíny: 3.3. České Budějovice
5.3. Pardubice
12.3. Plzeň
24.3. Jihlava
31.3. Zlín
NS MAS ČR doporučila MMR lektory za každou KS. Termíny vybírá MMR. Pokud lektor nemůže, je potřeba za
sebe najít náhradníka – informace J. Florianovi nebo Kanceláři NS MAS. Prezentace (co nabízí CLLD a MAS v IROP)
je připravována, po konzultaci s organizátory Roadshow bude rozeslána jednotlivým prezentujícím.
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6. Ekonomické a provozní záležitosti
Informace o jednání inventarizační komise z pondělí 24.2.
Doporučení inventarizační komise:
- přijímání nových členů: při znovupřijetí členů zjistit, zda nemají vůči NS MAS závazky za členské příspěvky let
minulých, a doporučení Výboru o stavu rozhodnout;
- výsledek hospodaření NS MAS za rok 2018 ve výši 670 620,50 Kč: výsledek hospodaření byl Výborem schválen
k zapojení do rozpočtu NS MAS, nejvyšší orgán však o něm nerozhodl. Doporučuje se, aby nejvyššího orgán
spolku rozhodl o naložení s výsledkem hospodaření (převod do rezervního fondu).
Ačkoli Výbor NS MAS schválil zapojení výsledku hospodaření za rok 2018 do rozpočtu roku 2019, s ohledem na
nižší čerpání, např. v oblasti PR, nakonec nedošlo k jeho použití. Hospodářský výsledek za rok 2018 je třeba
vypořádat, bude připraveno usnesení pro rozhodnutí valné hromady v 4/2020.
J. Krist, s ohledem na vrcholící vyjednávání, vyzval přítomné, aby do příštího jednání Výboru přišli s návrhy na
realizaci podpůrné PR kampaní. Je třeba ověřit možnosti financování aktivit nad rámec schváleného rozpočtu
z rezervního fondu.
3/9 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o jednání inventarizační komise dne 24. 2. 2020 a její doporučení
Vystavení faktur za členské příspěvky, neuhrazené čl. příspěvky za rok 2019 (MAS Polabí, MAS Mikulovsko)
Budou vystaveny faktury za členské příspěvky v NS MAS pro rok 2020 ve výši 15 000 Kč s datem splatnosti 30. 6.
2020.
MAS Polabí a MAS Mikulovsko k datu 31. 12. 2019 neuhradily členské příspěvky, ačkoli k tomu byly vyzvány.
Dle článku 4.5 odstavce b) Stanov spolku Výbor NS MAS svým rozhodnutím ruší členství k 31.12.2019.
M. Braun uvedl, že v MAS Mikulovsko došlo ke změně ve vedení, je vyvíjena snaha o nastartování MAS. MAS
taktéž nezaplatila příspěvek KS NS MAS Jihomoravského kraje.
MAS Polabí je nečinná.
Usnesení 5/9: Výbor NS MAS ruší členství MAS Mikulovsko, z.s. a MAS Polabí, z.s. k 31.12.2019, z důvodu
neuhrazení členského příspěvku za rok 2019
pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

Přihláška do NS MAS - MAS Krajina srdce
Kancelář NS MAS obdržela přihlášku MAS Krajina srdce, z.s. k členství v NS MAS ČR.
MAS Krajina srdce již členem NS MAS byla, avšak její členství bylo dne 10. 1. 2017 Výborem NS MAS pro
nezaplacení členských příspěvků za roky 2015 a 2016 zrušeno. Pohledávky byly v březnu 2017 odepsány.
V souvislosti s doporučením inventarizační komise J. Krist doporučil, aby v rámci Směrnice NS MAS došlo k úpravě
a pohledávky za členské příspěvky byly evidovány a vymáhány po dobu 3 let, tzn. po 3 letech bude pohledávka
odepsána.
Usnesení 6/9: Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá MAS Krajina srdce, z.s. za člena Národní
sítě Místních akčních skupin ČR
všichni pro
schváleno
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Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

4/9

Informovat MAS Krajina srdce, z.s. o přijetí za člena NS MAS a informovat o
povinnosti uhrazení členského příspěvku za rok 2020 do 30 dnů ode dne
rozhodnutí Výboru NS MAS

neprodleně

Přehled čerpání rozpočtu 1/2020
Zasláno v podkladech, bez připomínek.
4/9 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS za 1/2020

7. Akce NS MAS
Valná hromada (a odborný seminář k tvorbě strategií) 27. a 28. 4. 2020
J. Florian informoval, že na seminář 27. 4. byly pozvány všechny řídící orgány – příspěvek na téma CLLD
v připravovaných OP, délka cca na 20 minut + 10 minut diskuze. Dále prezentace Metodického stanoviska č. 12
k MPIN - MMR-ORP.
LeaderFEST – přípravný výbor, role a odpovědnost za agendy
18. 2. 2020 se v Praze sešel přípravný výbor. Klíčovým úkolem je vyřešit obsah workshopů – proběhne ve
spolupráci s P. Čápem. Držet se konceptu představení inspirativních projektů a aktivit.
Očekává se účast zástupců NS MAS Slovenska a Polska, možná i Saská síť MAS.
6. 3. 2020 proběhne jednání přímo v Kutné Hoře.
5/9 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o přípravě Valné hromady NS MAS a LeaderFESTu

Dává za úkol přípravnému výboru LeaderFESTu
č. ú.

Úkol

5/9

Předložení zápisu z jednání přípravného výboru ze dne 18. 2. 2020 v rámci
podkladů následujícího jednání Výboru NS MAS.

Termín
10. 3. 2020

8. PS Chytrý venkov: Podání hromadné žádosti NS MAS ČR na pozice 13 územních koordinátorů/ek BCO
v rámci OP PIK

19. 2. 2020 MPO ČR zveřejnilo výzvu na obsazení pozic územních koordinátorů BCO, termín pro podání přihlášky
je 10. 3. 2020.
M. Oliva poděkoval všem, kteří vybrali kandidáty ve svých krajích. Ve 4 krajích je třeba kandidáty ještě určit.
Jde o zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti – 20 hodin týdně – na dobu 12 měsíců s možností prodloužení.
NS MAS ČR vytvoří společný motivační dopis a připraví hromadnou nabídku.
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Usnesení 7/9: Výbor NS MAS schvaluje podání hromadné nabídky NS MAS ČR na pozice 13 územních
koordinátorů/ek BCO v rámci OP PIK a ukládá výkonnému řediteli, M. Olivovi a M. Hartychovi její dopracování
všichni pro
schváleno
Dává za úkol výkonnému řediteli, M. Olivovi a M. Hartychovi
č. ú.

Úkol

6/9

Dopracovat hromadnou nabídku na pozice 13 územních koordinátorů/ek BCO

Termín
9. 3. 2020

9. MASky v obraze
Informace aktuálního stavu výběrového řízení
J. Hasman shrnul dění v rámci projektu za poslední období:
11. 2. 2020 byla Výborem NS MAS v rámci hlasování per-rollam schválena zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele vzdělávání.
Usnesení per rollam 1/1: Výbor NS MAS schvaluje zadávací dokumentaci projektu MASky v obraze
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3
schváleno
Výběrové řízení běží do 28. 2. 2020.
28. 2. 2020 od 14:00 proběhne otevírání obálek. Na 3. 3.2020 je naplánováno jednání komise pro hodnocení
nabídek.
J. Kuthanová poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě zadávací dokumentace.
6/9 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení v rámci projektu MASky v obraze

10. Různé
Nominace zástupce NS MAS ČR do Oranžové stuhy
Nominována byla, stejně jako v minulých letech, Romana Zemanová.
Problémem je malé zapojení a zájem obcí o účast v celé soutěži Vesnice roku.

Usnesení 8/9: Výbor NS MAS nominuje Romanu Zemanovou, členku MAS Frýdlantsko, z.s., jako zástupce NS MAS
ČR v soutěži Oranžová stuha Vesnice roku a ukládá nominované předložit Výboru NS MAS zprávu o průběhu
soutěže do konce roku 2020
všichni pro
schváleno

Dává za úkol Romaně Zemanové
č. ú.

Úkol

7/9

předložit Výboru NS MAS zprávu o průběhu soutěže Oranžová stuha

Termín
31. 12. 2020
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Podklad PS Vzdělávání k interní diskuzi k podobě středního článku vedení regionálního školství
Téma bylo řešeno 18. 2. 2020 na jednání vedení NS MAS a zástupců PS Vzdělávání (M. Pošíková, J. Machek).
J.Krist zmínil pochybnost, zda NS MAS náleží iniciovat a řešit téma, které není projednáno s MAS, obcemi, NNO a
dalšími partnery.
Bude připraven tematický den/panel, kterého se zúčastní klíčoví aktéři k tématu koncentrace odborných kapacit
v území. Termín 1. 4. 2020.
Schválení dodatku č. 4 nájemní smlouvy kanceláře Praha (SMOSK)
Dodatek č. 4 řeší úpravu nájemného za kancelář v Praze.
Od 1. 1. 2020 dochází v souvislosti se snížením DPH na vodné a stočné ke snížení nájemného o 51 Kč.
Od 1. 5. 2020 dochází v souvislosti se snížením DPH na teplo ke snížení nájemného o 8 Kč.
Od 1. 7. 2020 dochází ke každoročnímu zvýšení nájemného v souvislosti s inflací o 260 Kč.
Usnesení 9/9: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy č. 983/2017 o nájmu se Správou
majetku odborových svazů kultury a pověřuje předsedu Výboru NS MAS podpisem dodatku
pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

KS NS MAS Jihomoravského kraje – problémy v čerpání IROP
M. Braun seznámil přítomné s problémy v čerpání IROP v Jihomoravském kraji. Zrekapituloval průběh
administrace ze strany ŘO IROP, kde dochází k prodlení, velmi dlouho trvá schvalování interních postupů a výzev,
a to následně se promítá do problémů s plněním milníků.
S podobnými problémy se potýkají také MAS na Vysočině a v Jihočeském kraji.
V rámci jiných operačních programů A. Hančová za MAS v Libereckém kraji zmínila zpoždění v OPZ – schvalování
závěrečného ověření způsobilosti a dále problémy s konzultací projektů v čl. 20.
J. Florian přislíbil uvést jmenované problémy v prezentaci na NSK.
Představa záměru spolupráce s MŽP na projektu energetické komunity
Na základě diskuze s MŽP existuje možnost přípravy projektu s tématem komunitní energetiky – podoba
pilotního projektu. Financování z Modernizačního fondu.
12. 3. 2020 proběhne jednání s cílem vybrat několik MAS, kde by se testovala metodika přípravy energetických
komunit.
12. 3. 2020 proběhne seminář pořádaný v rámci projektu s UK na téma Bezuhlíkové Česko. Místo konání:
Sněmovní 7 (Coworkingové a vzdělávací centrum).
Vyjádření podpory Romanu Hakenovi ke kandidatuře do Evropského hospodářského a sociálního výboru
Jde o kandidaturu na období 2020 – 2025. G. Charouzek informoval o způsobu nominací do výboru. Česká
republika má ve výboru 12 členů. Členové jsou rozděleni do 3 skupin: zástupci zaměstnanců (4 osoby), zástupci
zaměstnavatelů (4 osoby) a zástupci dalších zájmových skupin (4 osoby – R. Haken za neziskové organizace).
Nominace jsou předloženy Vládě ČR, která o nich rozhoduje.

Usnesení 10/9: Výbor NS MAS schvaluje vyjádření podpory Romanu Hakenovi ke kandidatuře do Evropského
hospodářského a sociálního výboru pro období 2020 – 2025
všichni pro
schváleno
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M. Hartych informoval o jednání s R. Bízkovou a L. Nenckovou ohledně další možné spolupráce. Bude vyhlášena
nová výzva v OPZ k problematice sociálních inovací. Je možné upravit původní projekt Snižování územních
disparit prostřednictvím implementace konceptu Smart City (neuspěl ve výzvě č. 082 OPZ) a připravit ho pro
novou výzvu.

Konec jednání: 12:47
Další jednání Výboru se uskuteční dne 10. 3. 2020 od 10:00 v Olomouci

Ověřil dne:

5. 3. 2020

Jan Dražský Florian

8. 3. 2020

Jan Kuthanová

