Praha, 14. dubna 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 11/19–22
14. dubna 2020

Termín

Místo

on-line, platforma ZOOM
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, H. Horňáková, I. Jágriková, Z. Pavlisková,
M. Pošíková, hosté: E. Feyfarová (MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.)
Omluveni: V. Hrdoušek, T. Novák (připojí se později)
Za Kancelář: P. Čáp, B. Horáková, J. Hasman, K. Kapková, J. Libosvár

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:00
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Jednání je vedeno v on-line podobě. Za poslední
měsíc došlo k velkým změnám s ohledem na vyhlášený nouzový stav a další opatření přijatá Vládou ČR
v souvislosti s pandemií koronaviru. Vyjednávání nového programového období se zastavilo. Příprava strategií
pro nové programové období pokračuje. Taktéž projekty realizované NS MAS pokračují.
Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, že informační podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání
bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu záznam on-line jednání. Hlasování bude probíhat za pomoci
hlasovacích lístků v barvě zelené PRO, červené PROTI a šedé ZDRŽEL SE Hlasovací lístek je také možné ukázat na
displeji mobilu.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: J. Florian, M. Hendrichová
Bleskovka: 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: -1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu
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Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

4.

přehled plnění

5.

NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
novinky spojené s nouzovým stavem
kampaň NS MAS na podporu lokálních ekonomiky

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

Akce NS MAS
-

8.

Valná hromada - aktuality
LeaderFEST - aktuality

Projekty
-

9.

přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2020
seznámení se s účetní závěrkou a výsledkem hospodaření za rok 2019

OPTP – posun aktivit, odborný seminář k tvorbě strategií, nábor mentorů
MASky v obraze – aktuální stav

Pracovní skupiny
-

10.

PS Program a vize
PS Vzdělávání
PS Enviro

Různé

Usnesení 1/11: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 4. 2020
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2
schváleno
10:12 přihlašuje se V. Hrdoušek (přítomno 12 osob s právem hlasovat)

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.

Text usnesení
Plnění
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 3. 2020
Výbor NS MAS schvaluje, aby v rámci PRV bylo zahájeno jednání s MZe za účelem zkrácení či zrušení každoroční odstávky Portálu farmář pro MAS pro roky 2020 a
2021
J. Florian uvedl, že samostatné jednání neproběhlo. Nicméně z důvodu COVID-19 je pro letošní rok možná
registrace na SZIF až do 31. 10. 2020, tj. o 2 měsíce. Otevírat teď paušální zrušení zimní odstávky nevidí jako
vhodné, vhodnější by bylo řešit to na podzim, spolu s širším požadavkem, aby byla zachována zjednodušení, která
umožnili nyní, např. podpis Dohod korespondenčně, apod.
3/10 Výbor NS MAS dává za úkol vyjednávacímu týmu, aby informoval o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla k termínům konání významných akcí)
4/10 Výbor NS MAS schvaluje vyslání M. Hartycha na zahraniční pracovní cestu na zrušeno
jednání TPS Smart Villages při ENRD do Polska v termínu 1. a 2. 4. 2020
1/10
2/10
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č. ú.

Text usnesení
Plnění
5/10 Výbor NS MAS souhlasí, s ohledem na opatření spojená s výskytem koronaviru v ČR, uspořádat valnou hromadu NS MAS v náhradním termínu (např. v termínu
konání LeaderFESTu), nebo hlasovat nutné věci formou per-rollam
6/10 Výbor NS MAS ČR rozhoduje ve veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – I. část: Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II“
o výběru nejvhodnější nabídky účastníka č. 2, Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223,
470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650, jehož nabídku doporučila hodnotící komise jako
nejvhodnější. Druhým dodavatelem v pořadí je účastník č. 1 ACCON human
resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 Bubeneč, IČ:
2720 8371.
7/10 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
M. Oliva sdělil aktuality – výběr koordinátorů se zpožďuje. Přednost by měly dostat hromadné nabídky a zároveň
výběr kvalitních uchazečů. Očekává se, že vlastní práce začnou až ke konci prázdnin.
8/10 Výbor NS MAS ČR rozhoduje ve veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – II. část: Manažerské dovednosti – Modul I a II“ o
výběru nejvhodnější nabídky účastníka č. 4, Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470
01 Česká Lípa, IČ: 25014650, jehož nabídku doporučila hodnotící komise jako
nejvhodnější. Druhým dodavatelem v pořadí je účastník č. 3. Počítačová služba
s.r.o., Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc, IČ: 2588 4735. Třetím dodavatelem
v pořadí je účastník č. 2, ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova
170/31, 170 00 Praha 7 Bubeneč, IČ: 2720 8371. Čtvrtým dodavatelem v pořadí je
účastník č. 1, HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ:
4839 5617.
9/10 Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu Výboru NS MAS Ing. Jiřího Krista k podpisu smlouvy ve veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze
2019 – II. část: Manažerské dovednosti - Modul I a II“ s vítězným účastníkem Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650
10/10 Výbor NS MAS ČR rozhoduje ve veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část: IT dovednosti – Modul I a II“ o zrušení této
části veřejné zakázky vzhledem k tomu, že v této části zakázky nebyla podána
žádná nabídka

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/10

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

2/10

Výbor NS MAS bere na vědomí stav vyjednávání nového období

3/10

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 29. 2. 2020

4/10

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o přípravě LeaderFESTu

5/10

6/10

Výbor NS MAS ČR bere na vědomí protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací program pro
MAS aneb MASky v obraze 2019 – I. část: Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II“, protokol o
otevírání nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací program pro MAS anebo MASky v obraze 2019 – II. část:
Manažerské dovednosti – Modul I a II“ a protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací
program pro MAS anebo MASky v obraze 2019 – III. část: IT dovednosti – Modul I a II“
Výbor NS MAS ČR bere na vědomí Písemnou zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací
program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – I. část: Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II“
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Bere na vědomí:
7/10

Výbor NS MAS ČR bere na vědomí Písemnou zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací
program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – II. část: Manažerské dovednosti – Modul I a II“

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
Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Předseda a
místopředsedové
Výboru, kancelář
Předseda a
místopředsedové
Výboru
PS Vzdělávání a
Kancelář NS MAS

pokračuje
Termín: říjen
2019
-

Pokračuje –
květen úprava
směrnic
pokračuje

-

Předseda a
místopředsedové
Výboru

průběžně, až
situace umožní

pokračuje,
doplněno
úkolem 1/9
pokračuje

Předseda Výboru

-

7/3

4/4

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za
předpokladu samofinancovatelnosti projektu

3/9

dává za úkol předsedovi a místopředsedům
Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a
RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP
zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek
s českými europoslanci a europoslankyněmi

2/10

odloženo

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.
4/20
7/3
4/4

1/8
1/9

3/10

Úkol

Termín

Plnění

spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS
MAS
připravit koncept organizace akce LeaderFEST
realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu
samofinancovatelnosti projektu

pokračuje

pokračuje

pokračuje
-

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO
z Norských fondů
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
Vypracovat systém hodnocení výkonnosti konzultantů pro
OP

průběžně

pokračuje
pokračuje,
doplněno
úkolem 1/9
-

v souladu s termíny
realizace projektu
MASky v obraze

pokračuje

14. 4. 2020

splněno

Úkol

Termín

Plnění

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o
dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady
při výsadbě sídelní zeleně

-

průběžné
informace

Dává za úkol
Č. ú.
2/9
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Dává za úkol
Č. ú.
5/9

7/9

Úkol

Termín

Plnění

Přípravnému výboru LeaderFESTu předložit zápis
z jednání přípravného výboru ze dne 18. 2. 2020 v rámci
podkladů následujícího jednání Výboru NS MAS
Romaně Zemanové předložit Výboru NS MAS zprávu o
průběhu soutěže Oranžová stuha

10.3.2020

splněno

31.12.2020

zrušeno,
soutěž se
konat nebude

Dává za úkol vyjednávacímu týmu
č. ú.

Úkol

Termín

1/10

Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla k termínům konání
významných akcí)

trvalý úkol

1/11 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období, kampaň NS MAS na podporu lokálních
ekonomiky
Kampaň NS MAS
J. Krist informoval o iniciativě NS MAS na nejbližší měsíce, zaměřené na podporu místních podnikatelů a
řemeslníků. Půjde o propagační kampaň (plakáty) a webové stránky. Pomoc by měla být ve formě dohod či
voucherů.
P. Čáp doplnil, že nápad vznikl na základě inspirace regionem Lombardie, kde prostřednictvím webu MAS dochází
k propojení zákazníků s místními podnikateli, kteří mohou na webu zveřejnit svůj profil/nabídku. Zákazník si
následně zakoupí voucher na zvolené služby či výrobky.
10:29 přihlašuje se T. Novák (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
Doporučení a zkušenosti z jednotlivých MAS:
M. Pošíková doporučila, aby v této iniciativě byla kontaktována Asociace regionálních značek.
O. Večeř informoval, že MAS Šternbersko podala 2 projekty do výzvy CEI (Central European Inicitative) reagující
na COVID19. Jde o on-line propojení subjektů působících v oblasti cestovního ruchu (vč. restaurací a ubytovacích
služeb) a Šternberské vouchery, které by měly pomoci udržet spotřebu a služby v místě.
Dále doporučil materiál Ekologického institutu Veronika „Jak posílit místní ekonomiku“
(https://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/mistni_ekonomika_web.pdf)
M. Oliva k problematice lokální ekonomiky doporučil a nabídl k oslovení ekonomku - paní Švehlíkovou.
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V. Hrdoušek taktéž doplnil, že na portálu Slovácko je, v rámci akce Den Slovácka, spuštěna iniciativa na podporu
místních
podnikatelů,
kterou
je
možné
použít
i
v dalších
oblastech
(https://www.slovacko.cz/2020/04/03/oslavte-s-nami-den-slovacka-a-podporte-mistni-podnikatele/)
Pokud má někdo jakékoli další náměty k lokální ekonomice, může sdělit tuto informaci na e-mail kanceláře NS
MAS.

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2020
Zasláno v podkladech, přehled neobsahuje mzdy a odměny za 3/2020.
2/11 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 3. 2020

Seznámení se s účetní závěrkou a výsledkem hospodaření za rok 2019
J. Kuthanová seznámila přítomné s prezentací Zpráva o hospodaření NS MAS za rok 2019 po střediscích. Kromě
střediska CHOD vedla NS MAS střediska: Agrokomplex (zakázka MZe), Aktivity s CSV, ELARD, GaREP, Kontrolní
komise, LINC (zakázka MZe), projekt OPTP I (do 31. 3. 2019), projekt OPTP II (od 1. 4. 2019), OPZ – projekt MASky
v obraze, Pracovní skupiny a Večer venkova (zakázka MZe).
Celkové náklady:
Celkové výnosy
Hospodářský výsledek:

6 079 927,25 Kč
6 084 032,80 Kč
4 105,55 Kč

Účetní závěrka byla sestavena ve spolupráci s účetní firmou HASLY s.r.o.
Kontrolní komise se měla sejít 17. 3., avšak s ohledem na nouzový stav bylo jednání odloženo. Účetní závěrka
byla KK zaslána.
Auditní schůzka proběhla 30. 3. 2020 ve Varnsdorfu. Po podpisu účetní závěrky Předsedou Výboru bude vydána
auditní zpráva.
Usnesení 2/11: Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2019 a doporučuje Valné hromadě
NS MAS její schválení
všichni pro
schváleno

Usnesení 3/11: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2019
Všichni pro
schváleno

Usnesení 4/11: Výbor NS MAS bere na vědomí výsledek hospodaření NS MAS za rok 2019 ve výši 4 105,55 Kč a
doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho schválení a převedení do rezervního fondu
všichni pro
schváleno
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Účet 932 - Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta minulých let
Zůstatek činí 572 898,94 Kč. Dle informace od účetní firmy je třeba zůstatek na účtu 932 převést do rezervního
fondu.
J. Krist tento návrh zdůvodnil aktuálním vývojem, kdy je dobré mít vytvořenu rezervu.
Usnesení 5/11: Výbor NS MAS bere na vědomí zůstatek účtu Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta minulých let
ve výši 572 898,94 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho převedení do rezervního fondu
všichni pro
schváleno
Kancelář pracuje na výroční zprávě za rok 2019. Po jejím dopracování bude předložena Kontrolní komisi a Výboru
NS MAS, a následně ke schválení Valné hromadě NS MAS.

7. Akce NS MAS
Valná hromada – aktuality, LeaderFEST – přípravný výbor
J. Krist poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě VH a LeaderFESTu v původních termínech.
Navrhnul, aby se řádná valná hromada v roce 2021 konala v Novém městě nad Metují v jarním termínu.
Na základě jednání vedení NS MAS a KS NS MAS Středočeského kraje je podán návrh konání Valné hromady
společně s LeaderFESTem v termínu 10. 11. 2020 Valná hromada a 10. - 12. 11. LeaderFEST. Výbor NS MAS by
mohl být 9. 11. 2020 odpoledne. Místem konání zůstává Kutná Hora.
Případný tematický den/školení by mohlo být 10. 11. 2020 dopoledne, odpoledne bude následovat VH.
M. Oliva informoval o přípravě programu. M. Pošíková sdělila, že je potřeba, aby od NS MAS byla pomoc
s dopracováním programu. Přípravný výbor LeaderFESTu se sejde do 14 dnů k vyjasnění programu odborné části
- dohodnut termín 17. 4. 2020.
Usnesení 6/11: Výbor NS MAS souhlasí s přesunem termínu a místa konání Valné hromady NS MAS na 10. 11.
2020 do Kutné Hory.
Všichni pro
schváleno

8. Projekty
OPTP – posun aktivit, odborný seminář k tvorbě strategií, nábor mentorů
B. Horáková informovala, že do konce dubna bude zpracována Zpráva o realizaci a vyúčtování 2. etapy projektu
(za období 10/2019 – 3/2020).
Nouzový stav a omezení daná Vládou ČR se projeví ve 3 etapě – realizace vzdělávání, jednání pracovních skupin,
apod.
J. Florian připraví podklady pro mentory pro tvorbu nových strategií tak, aby mohli začít pracovat od května.
Systém práce bude podobný jako mentoři pro střednědobé evaluace.
27. 4. v rámci VH měl proběhnout seminář ke tvorbě nových strategií. Snaha, aby seminář proběhl on-line.
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J. Krist doplnil, že řada MAS již začala pracovat na přípravě nové strategie. Upozornil však, že pokud by se výrazně
změnily cíle politik (a tím pádem i operační programy), bude příprava strategií zkomplikována. Doporučuje proto
psát strategie tak, aby v koncepční části popisovaly problémy MAS. Termín standardizace MAS by měl být asi od
května do podzimu, termín předkládání koncepční části strategie se odhaduje na podzim.
J. Libosvár doplnil, že demografické informace ČSÚ zveřejní pravděpodobně až v průběhu května
(https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas).
Informace z Platformy CLLD 16.4. 2020:
Standardizace SCLLD: připravuje se modul v MS a k němu příručka. Výzva bude vyhlášena do cca 14 dnů. 15 dnů
od vyhlášení výzvy začne příjem žádostí, lze vkládat postupně, výzva potrvá do konce srpna. Strategie se
předpokládá na podzim

MASky v obraze – aktuální stav
J. Hasman informoval, že jsou dojednávány podmínky pro zajištění vzdělávání (prostory), poté bude možné
smlouvy s dodavatelem vzdělávání uzavřít.
Oproti plánu musel být přepracován harmonogram školení. V případě rozvolňování omezení Vládou ČR dle plánu
bude školení zahájeno od 6/2020. Počítá se i s termíny školení o letních prázdninách. Vzhledem k tomu, že
projekt bude trvat až do 6/2022, je dostatečná časová rezerva na vzdělávací kurzy.
Akademie LEADER
Termíny školení Akademie budou voleny tak, aby navazovaly na školení v rámci MASky v obraze.
H. Horňáková vznesla dotaz ohledně ceny školení na 1 osobu tak, aby se pokryly veškeré náklady. P. Čáp
reagoval, že je snaha vyjednat co nejvýhodnější cenu. Cena se odhaduje mezi 5-6 tis. Kč s tím, že MAS hradí
náklady na cestovné, případně ubytování vzdělávané osoby.
3/11 Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech OPTP II a MASky v obraze

9. Pracovní skupiny
PS Program a vize
Informace z jednání PS 9. 3. 2020, Olomouc, Univerzita Palackého
Základní informace z jednání PS proběhla již na minulém jednání Výboru.
S doc. Pavlem Šaradínem z Katedry politologie a evropských studií byla projednávána výzkumná zpráva Občanská
práva v ČR – potřeby postoje a názory obyvatel ČR, zejména občanské vzdělávání.
- knihovny – v rámci rozšíření funkcí knihoven pro účely celoživotního vzdělávání propojení s IROP, možná
spolupráce s Ministerstvem kultury
- vytváření sítě komunitních center
Zpráva z jednání PS bude dána k dispozici tematickým pracovním skupinám pro další využití a rozpracování
témat.
M. Pošíková poděkovala za iniciativu, celoživotní vzdělávání je tématem, které je třeba začlenit do budoucího OP
TAK.
PS Vzdělávání
V úvodu M. Pošíková poděkovala P. Čápovi za rozcestník ke COVID19 zveřejněný na webové stránce NS MAS
(http://nsmascr.cz/koronavir/), včetně zpracované sekce Školství.
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Aktuální informace
- MAP II – vyšly metodické pokyny, jak administrovat projekt ve změněných podmínkách. Doporučení zejména
ošetřit místo výkonu práce s ohledem na práci na home-office, pořizovat printscreeny účastníků při pořádání
webinářů;
- MAP III – proběhlo první jednání o nastavení MAP III. Další bylo kvůli koronaviru zrušeno. Předpokládá se, že
výzva bude vyhlášena v letošním roce, alokace na projekt v řádu milionů, hlavní obsah: strategické plánování,
udržení týmů v území;
- Šablony pro NNO – ukončeno hodnocení. Plánovaná alokace 200 mil. Kč byla navýšena na 300 mil. Kč. V
pondělí 6. 4. 2020 bylo rozhodnuto o podpoře všech projektů ze zásobníku;
- Šablony pro školy II – také byly ze strany MŠMT vydány pokyny, jak postupovat při realizaci ve změněných
podmínkách;
- Šablony pro školy III – výzva vyhlášena 31. 3. 2020, na základě poptávky ze strany škol se zvažuje příprava
semináře spíše ve formě individuálních konzultací konkrétních projektů, bude rozeslána prezentace.
SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání)
- konference Úspěch pro každého žáka, která se měla uskutečnit 21. 4., byla přesunuta na 3. 11. 2020
Fórum MAPů
J. Machek (MAS Královédvorsko, člen PS Vzdělávání) inicioval vznik dobrovolného fóra, které je pro realizátory
MAPů jak z řad MAS, tak DSO a měst (ORP). Má formu diskuzní skupiny (Google – třída) a cílem je přenos dobré
praxe, ale i hledání cesty k zapojení MAP do řízení vzdělávání v území.
Střední článek vedení regionálního školství
V listopadu 2019 byl zveřejněn dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Dokument reflektuje
potřeby a doporučení z území a hovoří se v něm o potřebě zřídit střední článek regionálního školství. V této
souvislosti se tématem začala PS Vzdělávání zabývat.
O práci na tématu byl Výbor NS MAS informován v lednu. Částečně se téma probíralo na tematickém dni 26. 2. za
účasti ústředního školního inspektora. Na 1. 4. byla naplánována debata aktérů, z důvodu nouzového stavu byla
prozatím odložena.
PS se domnívá, že střední článek bude připravován bez ohledu na zapojení NS MAS. PS požádala o stanovisko
Výboru, zda a jak postupovat při vyjednávání středního článku.
H. Horňáková v rámci diskuze reagovala, že o tématu již diskutuje KS NS MAS Jihomoravského kraje, připravují
videokonferenci, na které budou prezentovány zprávy PS Vzdělávání. Dle prvních informací se MAS k tématu
nestaví jednoznačně.
J. Krist uvedl, že k tématu by se měly vyjádřit všechny zainteresované skupiny, vč. zřizovatelů škol, rodičů. Cílem
NS MAS je komunitní projednání tématu.
T. Novák - MAS Jihočeského kraje téma projednávaly, většina zastává názor, že střední článek potřeba je. Klíčové
bude jeho nastavení. Další debaty se chtějí zúčastnit.
J. Kuthanová, z pozice starostky a zřizovatele školy, zastává názor, že vytvoření dalšího úřadu není žádoucí. Spíše
se přiklání k posílení funkce kraje či OPR o roli metodickou a poradní.
M. Oliva dodal, že by bylo zajímavé zjistit názor SMS a SMO ČR. Taktéž vidí jako instituci vhodnou pro střední
článek ORP.
Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

1/11

kontaktovat SMS ČR a SMO ČR ke zjištění názoru SMS a SMO ČR k střednímu
článku

dle možností
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P. Čáp vysvětlil, že MŠMT čeká na názor NS MAS ke střednímu článku vedení regionálního školství, neboť MAS
jsou realizátory místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Projednání tématu uvnitř NS MAS může trvat 2-3
měsíce. O tom byl informován p. ředitel Beran (MŠMT – Kancelář ministra), počítá se s pilotním ověřením.
M. Pošíková k diskuzi o textu návrhu usnesení sdělila, že je nyní potřeba zaměřit se na plánování procesu, jak
zpracovat materiál (konsensuální nebo variantní) a tento materiál pak předložit partnerům. Proces by neměl
přesáhnout do příštího školního roku. Dotazovala se, kdo zpracuje postup, kterým se toto téma bude v rámci NS
MAS projednávat. Navrhla, aby tento postup zpracovala kancelář NS MAS.
4/11 Výbor NS MAS bere na vědomí předložený materiál PS Vzdělávání ke střednímu článku
Usnesení 7/11: Výbor NS MAS ČR pověřuje výkonného ředitele zpracováním návrhu způsobu zapojení MAS do
fungování středního článku, projednáním tohoto tématu v NS MAS, včetně konkrétních termínů. Termín plnění:
12. 5. 2020.
všichni pro
schváleno

Dává za úkol výkonnému řediteli
č. ú.

Úkol

Termín

2/11

Zpracovat návrh způsobu zapojení MAS do fungování středního článku,
projednání tohoto tématu v NS MAS, včetně konkrétních termínů

12. 5. 2020

Otázky pro MAS:
1) Jak by měl dle střední článek fungovat
2) Jaká bude role MAS při fungování středního článku
PS Enviro
Jednání PS 11. 3. 2020
Účast členů PS byla nižší v důsledku vyhlášení opatření k pandemii koronaviru.
- s Českobratrská církev evangelická byla diskutováno téma dobrovolnictví. Již od povodní v roce 1997 mají síť
dobrovolníků, které v případě potřeby aktivizují. Možné zapojení dobrovolníků při vysazování dřevin. Koncept by
bylo možné využít v MAS – vlastní sítě dobrovolníků, pro které by se připravovaly aktivity dle potřeby
- Nadace partnerství – realizuje projekt zaměřený na zemědělství – naučit zemědělce, aby si vážili půdy. Možné
propojení sčinností MAS
- Zelený pruh - projekt ke stavebnímu zákonu, ve kterém je zapojena i NS MAS – posílení občanské společnosti
v rozhodovacím procesu
- Zelená dohoda pro Evropu (Green deal) a jeho využití jako strategie pro Evropu v období postpandemické
- programový dokument připravovaného OP ŽP – stanovení prioritních oblastí pro NS MAS
5/11 Výbor NS MAS bere na vědomí zpráva pracovních skupin Program a vize, Vzdělávání a Enviro
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10. Různé
TA ČR – ÉTA: projekt připravovaný Univerzitou Tomáše Bati ve spolupráci s NS MAS na podporu malých
podnikatelů nebyl doporučen k podpoře.
Konec jednání: 12:32
Další jednání Výboru se uskuteční 12. 5. 2020 od 10:00 (v režimu on-line)

Ověřil dne:

5. 5. 2020

Jan Florian

5. 5. 2020

Markéta Hendrichová

