Olomouc, 14. července 2020

Usnesení a úkoly z

jednání Výboru NS MAS č. 14/19–22
Termín

Místo

14. července 2020
RO SZIF, Blanická 1, Olomouc

Výbor NS MAS
Schvaluje usnesení:
Text usnesení

Plnění

1/14

Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 7. 2020

-

2/14

Výbor NS MAS ukládá vyjednavačům NS MAS předložit OP TP v rámci vyjednávání
následující zadání pro vytvoření modelu pro vyjednávání (s ohledem na animaci území):
1) počet zaměstnanců/počet obyvatel: 0,85 úvazku na každých 10 000 obyvatel
2) počet úvazků/počet operačních programů s ohledem na jejich administraci/animaci: 0,33
úvazku na 1 operační program
3) pro výpočet nepřímých nákladů MAS počítat 25 % z celkových nákladů
Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vyžádat na CP SZIF seznam projektů PRV za období
2014 – 2020. Pokud nebude informace poskytnuta standartní cestou, požádat
prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá MAS Voticko, z.s. za člena
Národní sítě Místních akčních skupin ČR
Výbor NS MAS bere na vědomí komentář k rozpočtu NS MAS a schvaluje předložené změny
za účelem posílení položky Propagace a publicita o částku 111 tis. Kč
Výbor NS MAS pověřuje Kancelář NS MAS k rozeslání dopisu s upomínkou k úhradě
členského příspěvku NS MAS za rok 2020 a vyzývá zástupce KS MAS, aby upozornily členské
MAS na neuhrazené členské příspěvky
Výbor NS MAS bere na vědomí 1. výstup interní diskuze jako vstupní pozici pro vyjednávání
problematiky středního článku ve vedení regionálního školství. Výbor NS MAS zavazuje členy
NS MAS, aby se držely rámce nastaveného v tomto dokumentu do doby další etapy diskuze
dle postupu vyjednávání o středním článku ve vedení regionálního školství na národní
úrovni. Výbor NS MAS ukládá Výkonnému řediteli NS MAS předložení oficiálního materiálu a
pracovního materiálu pro účely vyjednávání, který bude v souladu s materiálem z této
celorepublikové diskuze v rámci NS MAS ČR. Výbor NS MAS ČR ukládá vedení NS MAS ČR
začít diskuzi o středním článku vedení regionálního školství na úrovni územních partnerů.
Termín: 31. 7. 2020.
Výbor NS MAS jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek ve složení Petr Čáp, Jiří Hasman, Jindřich Hlavatý, Blanka Horáková, Jana
Kuthanová a Michal Kudrnáč a souhlasí s přípravou hlasování Výboru NS MAS ČR per-rollam
ve věci schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele „Vzdělávací program
pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část IT dovednosti: Modul I a II“.
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Schvaluje usnesení:
č.ú.
9/14

10/14

Text usnesení

Plnění

Výbor NS MAS projednal a schvaluje vyjádření podpory projektu Krajského sdružení MAS
Karlovarského kraje „Překážky efektivního využívání nástrojů strategického plánování obcí“
formou Letter of Intent, což bude upřesněno dle přesných podmínek 5. výzvy Éta TAČR. V
souvislosti se vzniklými náklady pro NS MAS ČR bude v projektu vyčleněna položka na
dohodu o provedení práce/úvazek 0,1 v max. výši 106 400 Kč za dobu realizace projektu
celkem. NS MAS ČR zajistí možnost prezentace výstupů projektu na valné hromadě nebo
jiné vhodné příležitosti, zveřejní odkaz na výstup projektu na webu NS MAS, komunikačními
kanály rozšíří informaci o výstupu projektu členským MAS a zajistí distribuci dotazníkového
šetření mezi členské MAS (dotazníkové šetření bude k příkladům dobré praxe strategického
plánování na úrovni obcí).
Výbor NS MAS vyjadřuje podporu a zájem o výstupy projektů Říční krajina a města,
Inovativní nástroje pro environmentální vzdělávání v knihovnách s využitím participativních
postupů a Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního
bydlení v ČR

-

-

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/14

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

2/14

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o činnosti a aktivitách za uplynulé období

3/14

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 6. 2020

4/14

Výbor NS MAS bere na vědomí informace pracovních skupin.

Dává za úkol členům Výboru / zástupcům KS MAS
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

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

Předseda a
místopředsedové
Výboru, kancelář

pokračuje

Pokračuje –
úprava směrnic

7/3

Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Předseda a
místopředsedové
Výboru

-

pokračuje

3/9

dává za úkol předsedovi a místopředsedům
Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a
RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP

Předseda a
místopředsedové
Výboru

průběžně, až
situace umožní

splněno

2/10

zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek
s českými europoslanci a europoslankyněmi

Předseda Výboru

-

odloženo

2/13

vyzvání členských MAS zintenzivnit vkládání
producentů tak, aby do 15. 6. 2020 každá MAS
vložila 20 producentů do kampaně Regiony sobě

Zástupci KS MAS

15. 6. 2020

splněno

1/21

Termín: říjen 2019

Strana 3/3

Dává za úkol členům Výboru / zástupcům KS MAS
Č. ú.
3/13

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

zjistit od členských MAS objem nevyčerpaných
alokací v OP Z dle návrhu tabulky zaslané
J. Florianem

Zástupci KS MAS

19. 6. 2020

pokračuje

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

Úkol

Termín

Plnění

Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS

Pokračuje

pokračuje

7/3

Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Pokračuje

pokračuje

1/8

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů

Průběžně

-

Vyžádat na CP SZIF seznam projektů PRV za období 2014 – 2020.
Pokud nebude seznam poskytnut standartní cestou, požádat
prostřednictvím zákona č. 106/1999 SB. o svobodném přístupu k
informacím

ihned

oslovit ČRo s žádostí o propagaci MAS a NS MAS ČR

ihned

4/20

1/14

2/14

-

-

Dává za úkol
Č. ú.
2/9

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

Úkol

Termín

Plnění

Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla
termínům konání významných akcí)
Aktivovat činnost vyjednávacího týmu NS MAS k dalšímu vyjednávání

-

trvalý úkol

31. 7. 2020

splněno

Dává za úkol vyjednávacímu týmu
Č. ú.
1/10
1/13

