Olomouc, 14. července 2020

Zápis z

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

Termín

Místo

RO SZIF, Blanická 1, Olomouc
Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, P. Martinů, M. Pošíková, Z. Pavlisková
Hosté: G. Čermáková (MAS Vyhlídky) P. Karlubík (MAS Jablunkovsko), J. Křivánek (Prostějov venkov o.p.s.), V.
Pošmurný (Posázaví o.p.s.), T. Šulák (MAS Partnerství Moštěnka), L. Švitelová (Prostějov venkov o.p.s.)
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, P. Zádilská

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:15.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist, přivítal přítomné opět po 4 měsících na půdě SZIF
Olomouckého kraje.
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.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: M. Hendrichová, A. Lahoda
Bleskovka: M. Kovářová, P. Martinů, 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: vyjádření zájmu o projekt „Možnosti a limity sociálně a environmentálně
udržitelného participativního bydlení v ČR“ – předkládá M. Hartych do bodu 10 Různé
1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
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přehled plnění

5.

NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
- zprávy o vyjednávání nového PO
- aktuální stav vyjednávání ve věci financování režijních nákladů MAS prostřednictvím OPTP
- návrh Zadání pro vyjednávání alokace „na režie“ MAS v OP TP pro období 21+ (M. Oliva)
- návrh na Vyžádání všech projektů PRV za období 2014 – 2020 od CP SZIF (M. Oliva)

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

Akce a projekty NS MAS
-

8.

návrh na přijetí nového člena NS MAS – MAS Voticko, z.s.
přehled čerpání rozpočtu k 30. 6. 2020, komentář k rozpočtu a návrh změn rozpočtu
stanovisko NS MAS ČR k možnosti snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného)
stav plateb členských příspěvků

Střední článek vedení regionálního školství – výstupy interní diskuse
MASky v obraze – aktuality z projektu
Akademie LEADER – vyhodnocení prvního školení
OPTP II – vypořádání 2. etapy, činnost mentorů léto 2020
REGIONYSOBE.cz – kampaň – aktuality
Aktuální informace o přípravě LEADERfestu 2020 – web, workshopy, exkurze, registrace vč. ceny pro
účastníky
Národní konference Venkov (Ždár nad Sázavou)

Zprávy z krajů
-

Žádost KS MAS Karlovarského kraje o zapojení NS MAS do projektu do 5. výzvy ÉTA (TA ČR)

9.

Pracovní skupiny

10.

Různé
-

Projevení zájmu projektu „Říční krajina a města“
Projevení zájmu projektu „Inovativní nástroje pro environmentální vzdělávání v knihovnách s využitím
participativních postupů“

Usnesení 1/14: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 7. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
perrollam
1/2
perrollam
2/2
1/13
2/13

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Centrem rozvoje Česká
Skalice o.p.s. (CČS) uzavřené dne 17. 9. 2019 ve znění, v jakém byl předložen
k hlasování, a pověřuje předsedu Výboru NS MAS k jeho podpisu
Výbor NS MAS schvaluje Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s Centrem rozvoje Česká
Skalice o.p.s. (CČS) uzavřené dne 17. 9. 2019 ve znění, v jakém byl předložen
k hlasování, a pověřuje předsedu Výboru NS MAS k jeho podpisu
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 6. 2020
Výbor NS MAS dává úkol zástupcům KS MAS k vyzvání členských MAS zintenzivnit
vkládání producentů tak, aby do 15. 6. 2020 každá MAS vložila 20 producentů do

Plnění
-

-

-
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č. ú.
3/13
4/13

Text usnesení
kampaně Regiony sobě
Výbor NS MAS nominuje Miloslava Olivu jako zástupce NS MAS ČR do Řídícího výboru
BCO
Výbor NS MAS vyjadřuje podporu a vyjadřuje zájem o výstupy projektů: Adaptabilita
ekonomiky venkova jako nástroj efektivního řešení krizových situací, Aspekty
resilience ekonomických subjektů v kontextu COVID-19 ve venkovském prostoru,
Komplexní snižování katastrof epidemiologického, přírodního a technického
charakteru budováním resilience na lokální úrovni

Plnění
-

Bere na vědomí:
č.

Text

1/13

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

2/13

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

3/13

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 5. 2020

4/13

Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise ze dne 20. 5. 2020

5/13

Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech a akcích MASky v obraze, Akademii
LEADER, OPTP II.

6/13

Výbor NS MAS bere na vědomí záměr projektu KS MAS Karlovarského kraje

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží
konečný návrh cestovních náhrad na dubnový
Výbor
Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Zodpovědný

Termín

Plnění

Předseda a
pokračuje
pokračuje –
místopředsedové Termín: říjen
úprava
Výboru, kancelář
2019
směrnic
7/3
Předseda a
pokračuje
místopředsedové
Výboru
3/9 dává za úkol předsedovi a místopředsedům
Předseda a
splněno
Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a
místopředsedové
RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP
Výboru
Proběhlo jednání s ŘO IROP, IROP překryvy s ITI a CLLD neřeší, tj. žadatel bude moci podat žádost jak do ITI, tak do
CLLD, případně MAS a ITI se mohou dohodnout a podpoře určitých aktivit, tak aby nedocházelo k překryvu.
zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek
2/10
Předseda Výboru
odloženo
s českými europoslanci a europoslankyněmi
2/13 vyzvání členských MAS zintenzivnit vkládání
Zástupci KS MAS
15. 6. 2020
splněno
producentů tak, aby do 15. 6. 2020 každá MAS
vložila 20 producentů do kampaně Regiony sobě
3/13 zjistit od členských MAS objem nevyčerpaných
Zástupci KS MAS
24. 7. 2020
pokračuje
alokací v OP Z dle návrhu tabulky zaslané
J. Florianem
Na základě tabulky zaslané J. Florianem proběhne doplnění J. Kuthanovou a M. Dvořákovou tak, aby mohla být
zaslána zástupcům KS v tomto týdnu. Termín pro zaslání vyplněné tabulky zpět bude do 24. 7., aby byla data
připravena na jednání Platformy CLLD 28. 7. 2020.
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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 MAS
pokračuje
pokračuje
Na dotaz M. Olivy k plnění úkolu reagoval P. Čáp, že záměrem bylo nejprve nastavení komunikace testovat v MAS
Středočeského kraje, následovat by měla jednání o návrzích na aplikaci postupů v NS MAS.
J. Kuthanová doplnila, že v současné době se každý měsíc konají jednání Výboru, ve stejné frekvenci se schází
předseda a místopředsedové Výboru.
J. Krist diskuzi uzavřel s tím, že do příštího jednání připraví výkonný ředitel jednoduchý manuál komunikace.
M. Hendrichová se v této souvislosti zeptala, zda by mohly být pořizovány zápisy z jednání předsedy a
místopředsedů Výboru NS MAS ČR.
7/3 připravit koncept organizace akce LeaderFEST
pokračuje
pokračuje
1/8 sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO
průběžně
z Norských fondů
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

Termín

Plnění

-

trvalý úkol

Dává za úkol
Č. ú.

Úkol
1/10

vyjednávacímu týmu Informovat o vyjednávání průběžně,
nejméně 6x ročně (zpravidla k termínům konání
významných akcí)
Do 31. 7. 2020 aktualizovat tabulku o vývoji vyjednávání.
1/13

Aktivovat činnost vyjednávacího týmu NS MAS k dalšímu
31. 7. 2020
jednání
Formou videokonference proběhlo dne 10. 7. 2020 jednání vyjednávacího týmu.

splněno

1/14 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
Zprávy o vyjednávání nového PO (J. Krist, J. Kuthanová)
J. Krist informoval, že dosud není znám víceletý finanční rámec, žádný operační program nemá potvrzený
rozpočet pro nové programové období.
V pátek
17.
7.
2020
má
proběhnout
další
jednání
EK
s členskými
státy
EU.
1. 7. 2020 předsednictví EU převzalo Německo, očekává se rozhodující posun v přípravě nového programového
období.
Není jasné, jak budou financovány nové fondy – Modernizační fond a Fond spravedlivé transformace. MMR se
obává, že Fond spravedlivé transformace by mohl být financován na úkor IROP. Není vyjasněno, zda z tohoto
fondu budou čerpat jen tzv. uhelné kraje či více krajů.
EU plánuje na pomoc členským státům v souvislosti s koronavirovou krizí pomoc ve výši 500 mld. Euro formou
dotací a 250 mld. Euro formou půjček. Netýká se CLLD.
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10:45 přichází V. Hrdoušek (přítomno 11 osob s právem hlasovat)
OPTP
Vyjednáno 1,2 mld. Kč z EU (spolufinancování). Není jasné, jaká bude podpora z národních zdrojů - cílem je získat
stejný objem prostředků jako z EU, tj. celkem 2,4 mld. Kč.
Na prostředky jednotlivých ŘO z OPTP byl stanoven podíl 4 %.
IROP
Pro CLLD 8 % z cca 100 mld. Kč. Nevyjasněná situace u památek a cestovního ruchu – možná podpora jak z CLLD,
tak formou i v podobě individuálních projektů.
OP TAK
Vyjednávání pokračuje, jedná se o částku 7 mld. Kč k realizaci 10 000 malých projektů v 5 oblastech podpory
(robotizace a automatizace, vysokorychlostní internet, digitalizace a kybernetická bezpečnost, obnovitelné zdroje
a úspory energie, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a nakládání s odpady v prostředí malých a středních
podniků) prostřednictvím jednoduchého dotačního schématu (např. vouchery). Spolupráce s Asociací malých a
středních podniků – role metodického řízení a vyhledávání zájemců v území + navázání spolupráce s krajskými
inovačními centry.
OP ŽP
Pravděpodobně nebude samostatná osa pro CLLD. Role MAS v oblasti animace. MAS ve strategiích CLLD zpracují
akční plán s uvedením projektů, vč. jejich stupně připravenosti. Projekty doporučené MAS ve výzvách OP ŽP
získají bodové zvýhodnění.
V souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) bude poptávka, aby MAS pomohly s hledáním
projektů v nových tématech – např. komunitní energetika (pilotní projekty v projektech TAČR, kterým NS MAS
vyjádřila podporu).
SZP
Na konci června byl zveřejněn návrh programového dokumentu = strategický rámec SZP o obsahu 370 stran,
prozatím bez finančních rámců.
LEADER/CLLD v rámci aktivity financování socioekonomického rozvoje venkova, včetně článku 20 a projekty
spolupráce. V tomto OP se nečekají výrazné změny oproti tomuto programového období.
OP Z
Žádná změna, ŘO v O PZ nového programového období počítá se 70 MAS. Během léta vyvolání schůzky se
zástupci MPSV. NS MAS nesouhlasí se snížením počtu MAS v OP Z. ŘO OPZ argumentuje krácením finančních
prostředků.
OP JAK
V rámci budoucího OP JAK má být v MAP IV jako jedna z aktivit animace šablon. Již v MAP III a následně v novém
OP bude podpořeno téma celoživotní vzdělávání.
Diskuze k současnému období a přípravám na nové období
PRV – MZe jedná o prodloužení PRV v současném období o 2 roky. O prodloužení současného období o 2 roky
začínají hovořit i zástupci dalších operačních programů. Prakticky to bude znamenat navýšení prostředků
současného období o 1/7 nebo 2/7 (dle zvolené varianty) dle pravidel současného období.
V. Pošmurný reagoval, že k 1. 1. 2021 dojde ke změnám v území MAS, ale také vzniku a slučování MAS
v souvislosti s přípravou nového programového období. Zastává názor, že není možné, aby odloučené obce
v prodlouženém současném období zůstávaly a čerpaly z alokací původní MAS. Odtržené obce by měly podávat
projekty a čerpat již z prostředků MAS, do které vstoupily. Stejný požadavek má KS MAS Karlovarského kraje.
Dále J. Hlavatý upozornil na otázku bílých míst, tj. přechod obcí do území MAS, které nebyly dosud v žádné MAS.
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Výše spolufinancování v novém období
Snaha MF ČR, aby v rámci OPTP (tedy v režijních výdajích MAS) došlo ke sjednocení míry spolufinancování na cca
63 %.
V ostatních operačních programech nadále přetrvává dělení míry spolufinancování: 40 % Praha, 55 % vyspělejší
regiony, 70 % méně vyspělé regiony.
M. Oliva vznesl dotaz ohledně MAS Polabí, která v současném období nerealizovala strategii CLLD, avšak byla pro
ni připravena alokace prostředků. Otázkou je, co se s těmito prostředky stalo, byly přerozděleny v rámci úprav
alokací v souvislosti s plněním milníků v roce 2019? NS MAS tento dotaz ověří u ŘO IROP.
Milníky v IROP pro rok 2020
Aktualizace tabulky semaforu proběhla k 8. 7. 2020. Plnění milníku, který je pro rok 2020 stanoven jako %
prostředků žádostí předložených MAS, činí 33 %, k 31. 10. 2020 má jít o 55,44 %.
MAS, které mají nejnižší plnění milníku, jsou v červeném sloupci a byla ŘO IROP obeslány (MAS Buchlov,
Českomoravské pomezí, Lednicko-Valtický areál, Mikulovsko, Partnerství venkova, Podhostýnska, Region
Kunětické hory, Rokytná, Rozvoj Kladenska a Prahy západ). Ve žlutém sloupci se nachází dalších 10 MAS. Nejhorší
situace v MAS Mikulovsko – hrozí, že bude odebrána celá alokace.
Odebrané alokace by měly být přerozděleny mezi MAS, které milník splní.
L. Švitelová vznesla dotaz ohledně přidělení dodatečné alokace (na základě splnění milníku v roce 2019). Situace
v MAS je taková, že dodatečné prostředky byly schváleny VH MAS až v polovině tohoto roku, výzvy budou
vyhlášeny na podzim tohoto roku. Jak bude nastaven harmonogram v případě přerozdělení alokace v souvislosti
s plněním milníku za rok 2020?
J. Kuthanová reagovala, že změny strategií v souvislosti s navýšením alokace by měly probíhat v období 1-4/2020,
výzvy bude možné vyhlašovat do 15. 11. 2021. Minimální částka pro vyhlášení výzvy je 750 tis. Kč. NS MAS bude
požadovat snížení této hranice na 500 tis. Kč, případně nechat rozhodnutí přímo na MAS (dle požadavku M.
Hendrichové).
Aktuální stav vyjednávání ve věci financování režijních nákladů MAS prostřednictvím OPTP (O. Večeř) + Návrh
Zadání pro vyjednávání alokace „na režie“ MAS v OPTP pro období 21+ (M. Oliva)
Na úvod J. Kuthanová představila stav čerpání režijních nákladů MAS (IROP 4.2) k 15. 6. 2020 – některé MAS
nemají vyčerpáno ani 50 %, většina MAS vyčerpala 50 - 70 %, jsou MAS, které mají vyčerpáno již 80 %. Průměr
čerpání je 55 %. J. Krist považuje průměrné čerpání za adekvátní, MAS musí vystačit s režijními náklady ještě 4
roky (2020 – 2023).
Návrh zadání pro vyjednávání alokace na režie MAS představil V. Pošmurný. Podnět vznikl na jednání KS MAS
Středočeského kraje 25. 6. Byl proveden průzkum mezi středočeskými MAS, který sbíral data dostupná za rok
2019: výše úvazků v MAS na realizaci SCLLD, roční náklady na realizaci SCLLD a roční mzdové náklady na realizaci
SCLLD. Průzkumu se zúčastnilo 26 středočeských MAS + byla zahrnuta i MAS Sokolovsko z Karlovarského kraje.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že průměrně na 1 MAS na realizaci SCLLD připadá 3,05 úvazku (při započtení MAS
Sokolovsko 3,03 úvazku), průměrné roční náklady na realizaci SCLLD činí 2 026 153 Kč (2 035 850 Kč) a průměrné
roční mzdové náklady činí 1 661 851 Kč (1 673 545 Kč).
Výsledkem průzkumu, který je dle KS MAS Středočeského kraje aplikovatelný na celou ČR, je, že na každých 10
tis. obyvatel MAS připadá/je zapotřebí 0,85 úvazku a na každý operační program 0,33 úvazku. Počítá se s 25 %
nepřímých nákladů. Tento model, při zpětných propočtech na jednotlivé MAS, je pro MAS výhodný, nepohoršily
by si.
J. Kuthanová dodala, že MAS v Královehradeckém kraji provedly také průzkum, počet úvazků na realizaci SCLLD
se pohyboval mezi 1,5 – 3,6 a průměr činil 2,72 úvazku. MAS Pardubického kraje mají počet úvazků v rozmezí 1,5
– 5. T. Novák reagoval, že při dotazování MAS Jihočeského kraje dospěli k obdobným výsledkům jako MAS
Středočeského kraje. J. Hlavatý doplňuje, že se jedná o reprezentativní čísla.
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J. Krist doplnil, že při průměrné velikosti MAS o 33 tis. obyvatelích a 5 realizovaných operačních programech
vychází na 1 MAS 5 úvazků. Při průměrné mzdě 40 tis. Kč může jít až o 5 mld. Kč na 7leté nové programové
období. Z. Pavlisková upozornila, že je potřeba zohledňovat také výši mezd, aby u MAS nedošlo k poklesu.
Na MAS bude rozeslán dotazník (návaznost na úkol 3/13), který se bude zabývat taktéž problematikou režií MAS.
O. Večeř poděkoval KS MAS Středočeského kraje za tuto iniciativu. Doplnil, že v MAS Olomouckého kraje ještě
průzkum proběhne.

Usnesení 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
pro: 8, proti 0, zdržel se: 3
schváleno

Návrh na Vyžádání všech projektů PRV za období 2014 – 2020 od CP SZIF (M. Oliva)
Na základě jednání s K. Adamcovou, ředitelkou Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národní dotace
doporučeno požádat o tyto informace prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Jde o projekty mimo nárokových plateb.
Usnesení 3/14: 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
všichni pro
schváleno
Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.
1/14

Úkol

Termín

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

2/14 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o činnosti a aktivitách za uplynulé období

6. Ekonomické a provozní záležitosti

Návrh na přijetí nového člena NS MAS – MAS Voticko, z.s.
Jde o MAS na území Středočeského kraje – na území ORP Votice. Nově vzniklá MAS přebírá část území Posázaví
o.p.s. a středočeskou část MAS Krajina srdce. Počet obyvatel cca 11 500. Zároveň v tomto bodě jednání proběhla
diskuze o malých MAS.
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Usnesení 4/14: Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá MAS Voticko, z.s. za člena Národní sítě
Místních akčních skupin ČR
všichni pro
schváleno
Přehled čerpání rozpočtu k 30. 6. 2020, komentář k rozpočtu a návrh změn rozpočtu
B. Horáková okomentovala čerpání k 30. 6. 2020. S ohledem na situaci v průběhu 1. poloviny roku bylo
zaznamenáno nižší čerpání v položkách Cestovné zaměstnanců, naopak zvýšené náklady budou v položce
Publicita a propagace, kde je navrženo její navýšení o 111 tis. Kč:
- letní kampaň na podporu www.regionysobe.cz
- správa webu www.regionysobe.cz do konce roku 2020
- on-line kampaň na FB na podporu MAS, www.mistniakcniskupiny.cz
- aktualizace webu www.mistniakcniskupiny.cz (přidání odborných sekcí)
- grafické práce pro 2. pololetí roku 2020
- brožura o MAS a NS MAS
- 2x reportážní video – úspěšné projekty
Částka 111 tis. Kč bude kryta:
- 40 000 Kč: snížení položky Cestovné zaměstnanci
- 10 000 Kč: snížení položky Tisk výročním materiálů
- 20 000 Kč snížení položek Zajištění chodu kanceláře
- 15 000 Kč: členský příspěvek nově přijatá MAS Voticko
- 26 000 Kč: nevyčerpané prostředky pracovních skupin
P. Čáp blíže představil jednotlivé části PR aktivit.
V rámci on-line kampaně (sociální sítě) by měla být podpořena webová stránka www.mistniakcniskupiny.cz, jež
funguje již 2 roky. Dojde také k jejímu rozšíření o odborné sekce, které vzniknou ve spolupráci s pracovními
skupinami NS MAS.
Na propagaci kampaně Regiony sobě by měla být spuštěna off-line kampaň (plakáty ve vlacích) a on-line kampaň
prostřednictvím sociálních sítí.
Proběhla diskuze k off-line kampani na podporu Regiony sobě – plakáty ve vlacích. Má jít o 20 plakátů o rozměru
50 x 50 cm umístěných v příměstských vlacích typu City-Elefant jezdících v okolí krajských měst, odkazujících na
webovou stránku www.regionysobe.cz. 1 plakát stojí 1 500 Kč.
A. Lahodou byla navržena možnost umístit reklamu přímo na nádražích. P. Čáp uvedl, že cena billboardů byla
zjišťována – 1 billboard na 14 dní vyjde na 5 000 Kč. Není možnost ovlivnit umístění billboardu.
V. Hrdoušek navrhl umístit off-line propagaci do krajů, které se nejvíce zapojily v rámci Regiony sobě.
T. Novák přednesl návrh, o kterém uvažují v Jihočeském kraji – putovní výstava po krajských městech.
J. Krist doporučil posbírat přednesené návrhy kampaní (rozhlasová reklama, putovní výstava, google reklama) a
zapojit je do PR strategie pro rok 2021.
J. Kuthanová uzavřela diskuzi s tím, že v rámci off-line kampaně na podporu Regiony sobě ve vlacích budou
vybrány kraje, které mají nejvíce zadaných producentů.

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

2/14

oslovit ČRo s žádostí o propagaci MAS a NS MAS ČR

ihned

3/14 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 6. 2020
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Usnesení 5/14: 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
pro: 10, proti: 1, zdržel se: 0
schváleno

Stanovisko NS MAS ČR k možnosti snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného),
zákon 300/2020 Sb.
K tématu mezi MAS proběhla velká diskuze.
J. Kuthanová shrnula dění v posledních dnech: zákon č. 300/2020 Sb. byl publikován 30. 6. 2020. Jeho
předmětem je prominutí pojistného za měsíce červen – srpen 2020, přičemž MAS nejsou mezi vyloučenými
zaměstnavateli (paragraf 2 zákona). Na základě těchto skutečností byly kanceláří NS MAS osloveny relevantní ŘO
s žádostí o sdělení, jaké mají k problematice stanovisko. Stanoviska však nebyla jednoznačná. ŘO IROP a OP
Z přenechávají rozhodnutí o uplatnění prominutí pojistného výhradně na MAS. V případě, že o prominutí
pojistného požádají, nemohou se tyto výdaje objevit v ŽoP.
Ze strany OP VVV byla MAS zaslána interní depeše. Poslední stanovisko ze strany ŘO OP VVV z dnešního rána je,
že požádali o vyjádření příslušené náměstkyně MPSV, jež má v gesci audity, aby byl zajištěn jednotný postup.
M. Pošíková upozornila, že pokud již MAS výkazy OSSZ za měsíc červen zaslaly, je možné do 20. 7. zaslat výkazy
opravené.
Závěr: NS MAS ČR vyčká na vyjádření náměstkyně MPSV, které následně rozešle MAS, vč. názoru NS MAS ČR.
Stav plateb členských příspěvků
Ke dni jednání Výboru nebyly uhrazeny členské příspěvky 30 MAS. Faktury jsou již po splatnosti (30. 6. 2020).
Nejvíce neuhrazených členských příspěvků je v krajích Zlínský a Vysočina. J. Kuthanová požádala o sdělení
termínů jednání těchto KS MAS tak, aby je mohlo vedení NS MAS navštívit.
Usnesení 6/14: 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
všichni pro
schváleno

7. Akce a projekty NS MAS

Střední článek vedení regionálního školství – výstupy interní diskuse (J. Krist)
15. 6. 2020 v Praze proběhl workshop s územními partnery (SMO ČR a SMS ČR) a zástupci ČŠI, Asociace ředitelů
ZŠ a MŠMT.
19. 6. 2020 7 střešních organizací v oblasti vzdělávání podepsalo Memorandum o partnerství pro vzdělávání
2030+. Iniciátorem je SKAV (Stálá konference ve vzdělávání), cílem je posílit spolupráci při naplňování Strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Mezi hlavní aktivity patří návrh aktivit v rámci středního článku vedení
regionálního školství a posilování well-being a sociálního prostředí, vč. inkluze ve vzdělávání. Bylo sděleno, že
zástupci NS MAS pro tyto aktivity jsou Markéta Pošíková a Markéta Dvořáková.
24. a 25. 6. 2020 v Lobči proběhl celonárodní diskuze nad možnostmi Středního článku vedení regionálního
školství. Taktéž bylo definováno jednotné stanovisko NS MAS v této problematice.
Role MAS ve fungování středního článku:
- zapojení MAS pouze za podmínky, že se nebude jednat o úřad, ale bude fungovat za využití principu LEADER,
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- ve výsledném dokumentu jsou vyjmenovány podmínky pro různé typy zapojení (silné, střední, podílející se,
nízké nebo žádné)
M. Pošíková za PS Vzdělávání poděkovala za diskuze, které se odehrály nejprve v krajích a následně na
celorepublikové úrovni. Očekává se, že MAS budou akční a budou se snažit o změny v území, prostřednictvím
MAPů změny v území opravdu dělat.
M. Hendrichová doplnila, že stanovisko by mělo být prezentováno ve 2 variantách – graficky upravená varianta
pro účely prezentace partnerům, a rozsáhlejší stanovisko pro potřeby vyjednavačů.
P. Martinů připomněla, že následujícím krokem by měla být jednání s územními partnery a partnery ve
vzdělávání, kteří nejsou o problematice středního článku informováni v takové míře jako NS MAS.
Usnesení 7/14: 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.
všichni pro
schváleno

MASky v obraze – aktuality z projektu
J. Hasman informoval, že 17. a 18. 6. 2020 proběhl první kurz z modulu Ekonomika, účetnictví a Právo na téma
Právní minimum pro MAS Zlínského a Olomouckého kraje. Další plánované kurzy byly zrušeny z důvodu
koronavirové krize.
L. Švitelová poděkovala za možnost účasti na kurzu Právní minimum, kurz byl veden velmi dobře a na vysoké
úrovni.
Na srpen je opět naplánován kurz Právní minimum, tentokrát pro Jihomoravský kraj a Vysočinu (termín 13. a 14.
8.).
Z důvodu pracovního vytížení v projektu k 31. 8. 2020 skončí J. Karpačová. Dojde k úpravě úvazků, agenda bude
rozdělena mezi J. Hasmana (komunikace s dodavatelem, ŘO), B. Horákovou (finance) a E. Malíkovou
(administrativa).
Usnesení 8/14: 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“.
všichni pro
schváleno
Předložení zadávací dokumentace na dodavatele vzdělávání v oblasti IT k hlasování per-rollam Výboru se očekává
v srpnu, na řádném jednání Výboru NS MAS v září by měl být schválen výběr dodavatele.
Akademie LEADER – vyhodnocení prvního školení (J. Hasman)
Úvodem J. Krist informoval, že měl možnost navštívit oba běhy školení (1. část školení pro nováčky i matadory).
Poděkoval PS Vzdělávání za výběr lektorů, J. Hasmanovi za operativní přípravu obou běhů, včetně zajištění
prostor pro školení.
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J. Hasman informoval, že na základě evaluačních dotazníků získala NS MAS pozitivní zpětnou vazbu jak na lektory
(R. Haken. Z. Labudová), ale také neformální večerní posezení za účasti předsedy Výboru J. Krista.
Následující setkání:
8. a 9. 7. Matadoři, Toulcův dvůr, Praha, lektorka Karolína Miková (SK)
24. a 25. 8. Nováčci + matadoři, Dolní Břežany, lektoři – vedoucí pracovních skupin
M. Pošíková poděkovala za zrealizování prvních běhů, včetně zapojení Rady manažerů. Jednou z aktivit PS
Vzdělávání od ledna 2020 bylo vytipovávání dalších potenciálních lektorů do akademie.
OPTP II – vypořádání 2. etapy, činnost mentorů léto 2020
Zpráva o realizaci a ŽoP č. II projektu (za období 10/2019-3/2020) byla součástí podkladů. Dne 24. 6. 2020 byla
na účet NS MAS ČR připsána platba ve výši 1 395 593,05 Kč.
Plán workshopů mentorů pro tvorbu nových strategií
8. 7. 2020

Humpolec

G. Charouzek

14. 7. 2020

Třebechovice pod Orebem

L. Křížová, M. Lorencová

14. 7. 2020

Pohořelice

M. Braun

16. 7. 2020

Ústí nad Labem

E. Hamplová

23. 7. 2020

Bartošovice

S. Genčiová

24. 7. 2020

Proseč

P. Vomáčka

28. 7. 2020

Mělník

G. Čermáková

Cílem je, aby do konce září proběhla setkání mentorů ve všech krajích. Dále budou probíhat individuální a
skupinové konzultace MAS. Očekává se, že do konce realizace projektu se setkání mentorů s MAS zopakují.
Proběhla diskuze k přípravě tematických dnů. M. Pošíková se obává, aby nebylo v jeden čas hodně akcí. Dle J.
Krista je nyní klíčové, jak integrovat věci v SCLLD, vzdělávání má silný integrační charakter. J. Krist navrhuje
uspořádání tematického dne v rámci PS Vzdělávání.
Na podzim se plánují tematické dny: 2x v rámci PS Sociální, 1x PS Chytrý venkov, 1x Enviro, 1x PS Podnikání.
Tematické dny by měly být 14. 9 až 16.9. v rámci PS chytrý venkov a jako téma inovace ve strategiích. Řešením
termínového problému by mohlo být, že by se více témat a více pracovních skupin sešlo najednou.
REGIONYSOBE.cz – kampaň – aktuality (P. Čáp)
Probráno již v rámci bodu 6.
O. Večeř požádal o informaci, jak je nastavena komunikace s Asociací regionálních značek (ARZ). J. Krist reagoval,
že jednání proběhlo, obě strany dospěly ke konsenzu. Dohodnuto vložení loga ARZ na web www.regionysobe.cz.
Aktuální informace o přípravě Leaderfestu 2020 – web, workshopy, exkurze, registrace vč. ceny pro účastníky
Je připravený web akce (www.leaderfest.cz), včetně registračního formuláře, informacích o programu,
workshopech a exkurzích. Jednání přípravného výboru proběhne 21. 9. 2020 po jednání Výboru NS MAS v rámci
Národní konference venkov.
Připravují se záštity: hejtmanka Středočeského kraje, Mze (osloví KS MAS Středočeského kraje), MMR (osloví NS
MAS ČR).
P. Čáp oficiálně osloví MAS, které mají vystupovat v rámci workshopů.
Diskutována možnost pojištění akce.
14:25 odchází O. Večeř (přítomno 10 osob s právem hlasovat)
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Národní konference Venkov (Ždár nad Sázavou)
Webová stránka akce: http://www.konferencevenkov.cz/2020/. Doporučené ubytování hotel Jehla. V rámci
programu je blok III věnován tématu CLLD/LEADER a jeho budoucnost.
Pro potřeby jednání Výboru NS MAS 21. 9. 2020 bude vyčleněna místnost v Domě kultury (Dolní 183, Žďár nad
Sázavou) 10:00 - 13:30, od 14:00 by mělo následovat jednání přípravného výboru Leaderfestu. Od 15:30 je
rezervovaná místnost pro případné jednání územních partnerů.

4/14 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizovaných projektech a akcích NS MAS ČR
14:33 přichází O. Večeř (přítomno 11 osob s právem hlasovat)

8. Zprávy z krajů
Žádost KS MAS Karlovarského kraje o zapojení NS MAS do projektu do 5. výzvy ÉTA (TA ČR)
M. Hendrichová představila doplněnou žádost KS MAS Karlovarského kraje projektu Překážky efektivního
využívání nástrojů strategického plánování obcí. Výstupem projektu bude metodika, kterou by mohla NS MAS
pomoci šířit a umožnit např. v rámci valné hromady přednést příspěvek o výsledcích projektu, zrealizovat
průzkum dobré praxe prostřednictvím dotazování v MAS. Přínosem pro NS MAS bude možnost získání DPP či
miniúvazku.
Prozatím není jasné zapojení aplikačních garantů, bude známo při vyhlášení výzvy.
Celkové náklady projektu se budou pohybovat v rozmezí 5 – 6 mil. Kč.
Usnesení 9/14: 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).
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Jihočeský kraj
T. Novák požádal o ověření, zda mají MAS upravit své webové stránky dle zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
webových stránek a mobilních aplikací (stejně jako to mají za povinnost např. obce). J. Hlavatý se domnívá, že
tato povinnost se MAS netýká, neboť MAS nejsou zřizovány obcí, nejsou převážně financovány státem či obcí.
Jihomoravský kraj
V. Hrdoušek požádal o možnost školení pro MAS na téma animace, neboť půjde o zásadní činnost MAS v nové
programovém období. O. Večeř navrhuje udělat jednání k animacím v podobném formátu jako bylo jednání ke
střednímu článku vedení regionálního školství v Lobči.
Analytická část strategie CLLD – bude pro MAS zpracována šablona? Bude prověřeno u J. Floriana. J.Krist si myslí,
že strategie by neměly být všechny stejné.
Olomoucký kraj
Na konci listopadu proběhne odložené jednání MAS Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje v Bzenci.
Moravskoslezský kraj
Z. Pavlisková informovala, že jednání KS MAS Moravskoslezského kraje proběhne v následujícím týdnu.
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9. Pracovní skupiny
Pracovní skupina Chytrý venkov
Ze strany MPO pochvala NS MAS v rámci BCO (www.bconetwork.cz). NS MAS má v týmu územních koordinátorů
zástupce v 6 krajích. Připravuje se výběrové řízení ve 3 krajích, kde koordinátoři v prvním výběrovém řízení nebyli
vybráni. Jde o Liberecký, Ústecký a Královehradecký kraj.
Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce
Jednání pracovní skupiny proběhlo 22. a 23. 6. 2020 v Kraskově (Třemošná)
PS Vzdělávání
M. Pošíková informovala, že PS se v roce 2020 setkala prozatím 7x (2x prezenčně, 5x on-line).
Aktuálním tématem jsou MAP III. Proběhlo jednání na MŠMT za účasti M. Pošíkové, J. Kuthanové a K. Straky. Na
realizaci bude málo prostředků, obdobně jako v MAP I. Doporučení pro MAS prodlužovat MAP II, pravděpodobně
bude docházet k zužování týmů. Otevřena diskuze modelu financování – délka projektu v kombinaci s počtem
škol a velikostí ORP. Alokace zatím 400 mil. Kč. V aktivitách není zahrnuta implementace, pouze tvorba nové
strategie, řízení, aktivity. V rámci aktivit je zahrnuto vybavení škol notebooky a tablety pro případ další vlny
COVID-19.
Výzva by měla být vyhlášena do konce září, neboť jsou MAP II končící v letošním roce. Realizátoři budou mít min.
1 rok na podání projektu. Konec realizace projektů do 11/2023.
MAP IV budou zaměřeny na implementaci.
Naplánováno jednání PS Vzdělávání 6. a 7. 8.2020 v Benecku.
4/14 Výbor NS MAS bere na vědomí informace pracovních skupin.

10. Různé
Projevení zájmu projektu „Říční krajina a města“ (J. Krist)
Projekt předkládán do 3. výzvy programu Prostředí pro život TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí
do 22. 7. 2020
Hlavní uchazeč: ČVUT, Fakulta architektury – Ústav krajinářské architektury
Projekt je připraven pod vedením arch. Kláry Salzmann, Ph.D., krajinné architektky.
Téma: zadržování vody v krajině, územní plánování, protipovodňová ochrana
Zapojení NS MAS – vyjádření zájmu o výsledky projektu prostřednictvím Letter of intent.
Projevení zájmu projektu „Inovativní nástroje pro environmentální vzdělávání v knihovnách s využitím
participativních postupů“ (P. Čáp)
Projekt předkládán do 3. výzvy programu Prostředí pro život TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí
do 22. 7. 2020
Hlavní uchazeč: Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU Brno
Další uchazeči: Městská knihovna Praha
Cílem projektu: testování využití sítě veřejných knihoven pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
(EVVO) a podpořit naplňování udržitelného rozvoje
Spolupráce s Místní agendou 21, MASky i s MAPy, Národní síť zdravých měst
Zapojení NS MAS – vyjádření zájmu o výsledky projektu prostřednictvím Letter of intent.
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Projevení zájmu projektu „Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení
v ČR“ (M. Hartych)
Projekt předkládán do 3. výzvy programu Prostředí pro život TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí
do 22. 7. 2020
Hlavní uchazeč: Katedra environmentálních studií, FSV MU Brno
Participativní bydlení je fenoménem, v západní Evropě hojně využívané. V ČR jde o problematiku neznámou,
ačkoli s sebou nese vysokou přidanou hodnotu v oblasti ekologie a ŽP a snižování uhlíkové stopy.
Zapojení NS MAS – vyjádření zájmu o výsledky projektu prostřednictvím Letter of intent.
Přínosy pro NS MAS: získání metodické příručky, webinář, manuál principů, nástrojů a metod participativního
bydlení pro obyvatele obcí, souhrnná výzkumná zpráva, návrh systémových řešení rozvoje participativního
bydlení v ČR.
Usnesení 10/14: 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
všichni pro
schváleno

Konec jednání: 15:11
Další jednání Výboru se uskuteční 21. 9. 2020 ve Ždáru nad Sázavou od 10:00

Jednání Výboru NS MAS proběhne taktéž 13. 10. 2020 od 10:00 v Praze

Ověřil dne:

19. 8. 2020

M. Hendrichová

27. 8. 2020

A. Lahoda

