Praha, 13. října 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 16/19–22
13. října 2020

Termín

on-line, platforma

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, P. Martinů, M. Pošíková, Z. Pavlisková
Omluven Jiří Krist – souběžné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (zastoupen Z.
Pavliskovou)
Hosté: M. Dvořáková (Brdy – Vltava)
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, F. Unzeitig

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:00.
Zahájení Výboru NS MAS provedla J. Kuthanová, předseda Výboru J. Krist byl přítomen na jiném on-line jednání –
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy.
J. Kuthanová konstatovala, že informační podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání bude pořízen
záznam, a to pouze pro účely zpracování zápisu on-line jednání.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Hančová, Kovářová
Bleskovka: Kovářová, Kuthanová, 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: -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.
6.

Aktuální stav vyjednávání působnosti CLLD v členění dle jednotlivých OP
Návrh alokací OP
Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

Zápis z jednání Kontrolní komise 2. 9. 2020
Přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020

Akce a projekty NS MAS
-

Aktuální informace z projektu MASky v obraze
Příprava Valné hromady a semináře ŘO
LeaderFEST

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny
-

10.

PS Vzdělávání – zhodnocení tematického dne, aktuality MAP III a OP JAK

Různé
-

projekty předkládané do ÉTA TA ČR
‐ Návrh modelu celoživotního učení a rozvoje kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní
udržitelný rozvoj, ČZU (J. Krist, M. Hartych)
‐ Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu systémových krizí v regionální dimenzi, TU
Liberec (M. Hartych)
‐ Inovativní přístup k hodnocení a řešení disparit ve využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu ve
venkovských oblastech, TU Liberec (M. Hartych)
‐ Metodika environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR, MU
Brno (M. Hartych)

Usnesení 1/16: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 10. 2020
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
perrollam
1/3
perrollam
1/4
1/15
2/15
3/15

Text usnesení

Plnění

Výbor NS MAS schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele „Vzdělávací
program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část IT dovednosti: Modul I a II“

-

Výbor NS MAS schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele
„Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část IT dovednosti:
Modul I a II“
Výbor NS MAS souhlasí s předsunutím bodu programu „Aktuální stav vyjednávání v
působnosti CLLD v členění dle jednotlivých OP“ za bod 1. Zahájení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 21. 9. 2020
Výbor NS MAS schvaluje dílčí úpravy směrnice NS MAS v části cestovní náhrady a části
zásady nakládání s pohledávkami

splněno
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4/15

Výbor NS MAS souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu projektu OPTP III. a pokračuje
pověřuje Kancelář NS MAS přípravou projektové žádosti, termín dle dohody s ŘO
OPTP
Proběhne on-line schůzka kanceláře NS MAS s J. Florianem. J. Kuthanová požádala, aby schůzka proběhla do data
příštího jednání Výboru, a proběhlo předjednání projektu s ŘO OPTP tak, aby mohl být projekt podán.
5/15 Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS přípravu jednání valné hromady on-line s pokračuje
formou hlasování per-rollam

Bere na vědomí:
č.

Text

1/15

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

2/15

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 8. 2020

3/15

Výbor NS MAS bere na vědomí plán interní komunikace NS MAS zpracovaný výkonným ředitelem

4/15

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu MASky v obraze

5/15

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o vyhodnocení kampaně REGIONYSOBE.cz

6/15

Výbor NS MAS bere na vědomí informace pracovních skupin

10:10 přichází M. Hartych (přítomno 11 osob s právem hlasovat)

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

Úkol

Termín

Plnění

4/20
1/8

spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS
sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů
Příprava jednání valné hromady on-line s formou hlasování per-rollam

průběžně

splněno
-

10.11.2020

pokračuje

Termín

Plnění

1/15

Dává za úkol
č. ú.

Úkol
2/9

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně
M. Hartych informoval, že se plánuje jednání širšího týmu, který se bude problematikou zabývat.

průběžné
informace

Dává za úkol
č. ú.
1/10

Úkol

Termín

Plnění

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

-

trvalý úkol

10:13 přichází V. Hrdoušek (přítomno 12 osob s právem hlasovat)

1/16 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání
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5. Aktuální stav vyjednávání působnosti CLLD v členění dle jednotlivých OP
Standardizace MAS
- příjem žádostí je pozastaven, včetně možnosti podávání doplnění
- je podáno 135 žádostí, z toho cca 70 v posledních dnech před pozastavením příjmu žádostí
- 23 MAS má žádost schválenou
- obnovení příjmu žádostí se očekává od 19. 10. až 27. 10. 2020
- zbývá cca 40 MAS, které mají žádost ještě podat
J. Florian na dotaz T. Nováka ohledně problémů se standardizací reagoval, že problémy se zatím nevyskytly.
Sbírají se FAQ, které se budou postupně zveřejňovat. J. Florian upozornil na stále platnou podmínku u výběrové
komise – ve staré standardizaci je funkční období komise 1 rok, u nové standardizace toto omezení již není a tak
MZe jako garant procesu původní standardizace zvažuje změnu původních podmínek tak, aby omezení délky
mandátu bylo zrušeno.
10:15 přichází O. Večeř (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
OPTP
30. 9. 2020 proběhlo jednání za účasti J. Floriana, J. Krista a J. Kuthanové na odboru pro OPTP z účasti M. Kupsy a
R. Nikischera.
– spolufinancování rež. výdajů – jedná se o snížení míry spolufinancování pod 15 %
– dělení nákladů na přímé a nepřímé – přímé náklady pouze osobní náklady (nutné vyjasnit smlouvy o výkonu
funkce – zda budou součástí přímých nebo nepřímých nákladů)
– jedná se o výši % na nepřímé výdaje (navrženo 20 %, NS MAS požaduje 25-30 %)
– částka na režie 1,2 – 1,5 mld. Kč podíl EU, NS MAS žádá dvojnásobek
– MMR se snaží najít vhodný způsob přepočítání alokace na MAS – přepočet na plné úvazky (FTE), což NS MAS
rozporuje. NS MAS představila návrh dle usnesení Výboru 13. 7. 2020 (0,85 úvazku na 10 tis. obyvatel + 0,33
úvazku na 1 operační program).
– začátek způsobilosti výdajů režií pro nové období– nově vzniklé MAS: od 1. 1. 2021, stávající MAS: cca přelom
2022 – 2023 - nejprve vyčerpat IROP 4.2, poté přechod na nové režie z OPTP; počátek financování bude u každé
MAS individuální; čerpání z IROP 4.2 až do 12/2023
– z IROP 4.2 je možné hradit i náklady spojené s vyhlašováním výzev nového programového období
– ŘO OPTP požaduje definici animace vč. výčtu činností
IROP
– od posledního jednání Výboru bez zásadních změn co se týče podporovaných aktivit
OP Z+
M. Dvořáková, J. Kuthanová, J. Florian
– příprava podoby akčních plánů – představa ŘO je, že se bude konat soutěž akčních plánů o relativně malou
alokaci pro cca 40-70 MAS, což je pro NS MAS nepřijatelné. Zároveň pokud bude soutěž akčních plánů na méně
než 80 % alokace, taktéž to nebude akceptovatelné z důvodu finanční i časové náročnosti bez jistého výsledku
(příprava akčního plánu bez jisté alokace).
– nejde o alokaci pro MAS, ale pro území MAS! V případě výběru menšího počtu MAS (území MAS) bude
docházet ke zvětšování disparit v území, což je v rozporu s principy kohezní politiky
– ŘO jako důvod redukce MAS uvádí vysokou administrativní náročnost MAS v současném OPZ x NS MAS
doporučuje snížení administrativní náročnosti administrace, např. zjednodušené vykazování
– soutěž akčních plánů kritéria – bude stanoveno 7 kritérií: 6 kritérií bude posuzovat kvalitativní hodnocení
akčního plánu (způsob vytvoření akčního plánu: práce s územím, zapojení místních aktérů, atd.), 7. kritérium
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bude součet indexů k 31.12.2020: index mládí, index stáří, index nezaměstnanosti, index příspěvku na péči, index
příspěvku na živobytí, index příspěvku na bydlení - lze získat 10 bodů z 52
– v akčním plánu má být uvedeno 70 % projektových záměrů, vč. nositelů projektů k zajištění absorpční kapacity
a čerpání x NS MAS požaduje 60 %
– v případě shody bodů bude rozhodující čas podání
– CLLD v OP Z+ není zcela zaměřeno na sociálně vyloučené aktivity (to bude řešeno v rámci koordinovaného
přístupu), půjde o komunitní aktivity
– alokace: 10-30 mil. Kč/MAS dle počtu obyvatel
– není známa míra kofinancování – odhad pro NNO 5 %, malé obce 10 %
– NS MAS připraví dotazníkové šetření mezi MAS ke zjištění zájmu o OP Z+
OPŽP
M. Hartych
– návrh programového dokumentu je zveřejněn, zapojení MAS je v menším rozsahu, než jak bylo vyjednáno na
jaře, bude odeslána žádost o schůzku na MŽP
G. Charouzek doplnil informaci, že MŽP bude mít v gesci 3 operační programy (kromě OP ŽP vznikl Modernizační
fond a Fond pro spravedlivou transformaci), doporučuje vyjednávat o zapojení MAS i v nich.
M. Hartych ověří dotaz M. Hendrichové ohledně existence metodického pokynu k vracení nevyčerpané alokace
OP ŽP.
Modernizační fond
– zaměření čistě na investice v sektoru energetika, teplárenství, obnovitelné zdroje energie, snaha o začlenění
komunitní energetiky
Fond pro spravedlivou transformaci
– cca 1,6 mld. Euro pro 3 kraje: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký
– pravděpodobně i neinvestiční projekty
PRV (současné období)
– úprava pravidel platných pro příští rok:
• změna způsobu doručování (přes datovou schránku),
• evidence skutečných majitelů (požadavek ze strany SZIF),
• zrušení povinnosti předkládat půdorysy a katastrální mapy u zařízení a vybavení (půdorysy pouze u
stavebních výdajů),
• povinnost předkládání prohlášení o shodě i u drobného vybavení/zařízení),
• nákup automobilů – způsobilá budou užitková vozidla podkategorie G (terénní)
• článek 20 – nebudou způsobilá hřiště a sportoviště , nově byla také zveřejněna příručka – výklad pojmu
„veřejná prostranství“
• možnost přesouvání prostředků mezi fichemi a podpora hraničních projektů – v rámci vnitřních předpisů
nebo ve výzvě bude nově nutné popsat, za jakých podmínek MAS navýší výzvu – usnadnění pro čerpání
zbytkových alokací
Zveřejnění pravidel se očekává na konci října. Přijímání výzev od února 2021.
SZIF zveřejnil nový metodický pokyn k problematice veřejných prostranství – nebylo konzultováno, objevily se již
první nejasnosti (MAS Sokolovsko). J. Florian bude dále se SZIF konzultovat.
Přechodné období
Na základě e-mailové diskuze s MAS J. Florian shrnul podmínky přechodného období: jde o prodloužení
stávajícího období o 1-2 roky, dle pravidel současného období PRV se stávajícími SCLLD a MAS, z financí nového
programového období, tzn. SZP.
Podporována budou území a opatření dle PRV 2014 – 2020. Tzv. bílá místa (obce nezapojené v současném
období) je možné zapojit v rámci stávajícího období změnou strategie CLLD a alokaci přechodného období využít i
v tomto území.
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Tato situace způsobí potíže, přecházející obce budou v rámci PRV v původní MAS a v rámci IROP a jiných
operačních programech v nové MAS. Zároveň bude překryv v určitých opatřeních/aktivitách (stávající PRV vs.
nový IROP).
Navýšení alokace přechodného období získá většina MAS, MZe však nepočítá s podporou několika nejslabších
MAS, kde realizace nezačala nebo byla velmi slabá.
Alokace má být zveřejněna na konci roku. MAS budou muset aktualizovat finanční plány SCLLD, tudíž vyhlašování
výzev na tuto alokaci se očekává spíše až v roce 2022.
J. Libosvár informoval, že z průzkumu mezi MAS (účast 159 MAS a 5 515 obcí) vyplývá, že změna územní
působnosti se bude týkat cca 240 obcí, nejvíce obcí (110) je na území Středočeského kraje.
NS MAS uspořádá seminář/workshop pro MAS, kterých se týká změna území, k dovysvětlení problematiky.
OP JAK
– zástupci OP bojují proti avizovanému snížení alokace o 25 % z ESF; pravděpodobně by se to dotklo i MAPů
OP TAK
– bez pokroku
2/16 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů
k 13. 10. 2020

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Zápis z jednání Kontrolní komise 2. 9. 2020
Jednání Kontrolní komise se zúčastnila J. Kuthanová z důvodu dovysvětlení nejasných skutečností z předchozího
jednání 20. 5. 2020. Vše vyjasněno.
3/16 Výbor NS MAS bere na Zprávu z jednání Kontrolní komise ze dne 2. 9. 2020
Přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020
Přehled neobsahuje mzdy za 9/2020. Bylo zaznamenáno vyšší čerpání u PS Chytrý venkov (pořádání akce
Hackathon), vyšší čerpání u daní (nutnost platby DPH u plnění od zahraničních dodavatelů, týká se i Akademie
Leader – lektorka Miková, PDCS, s.r.o. – Slovensko).
Výdaje z CHODu (spolkové výdaje) činí 53 % rozpočtu.
Členské příspěvky uhradilo 165 MAS, chybí pouze MAS Partnerství venkova a Živé pomezí Krumlovsko –
Jevišovicko.
11:58 přichází J. Krist (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
4/16 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 9. 2020
Rychlé informace po jednání Rady pro evropské strukturální a investiční fondy
J. Krist
– zástupci Rady odmítli přesun 25 % prostředků ESF do fondu soudržnosti
– možné zapojení MAS do přípravy čerpání nových fondů (Fond pro spravedlivou transformaci, Modernizační
fond, případně Recovery fond při MPO)
– nárůst prostředků pro IROP nového období bude znamenat taktéž nárůst prostředků pro CLLD v IROP (celkem 8
% z alokace)
– vzhledem k tomu, že návrhy operačních programů nebyly ještě předloženy Evropské komisi, se odhaduje, že
první čerpání z OP až v prvním pololetí 2022
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7. Akce a projekty NS MAS
Aktuální informace z projektu MASky v obraze
J. Hasman
– s ohledem na minimální avizovanou účast byla zrušena stávající školení
– MPSV stále vyjednává s EU možnost konání on-line vzdělávání, čekáme na odezvu. V případě schválení budou
obratem vyhlášeny kurzy bez ohledu na příslušnost k NUTS II.
– veřejná zakázka na výběr dodavatele vzdělávání v oblasti IT běží, termín podání nabídek je do 22.10. 12:00
J. Kuthanová informovala o pozitivní zpětné vazbě ze školení Právní minimum.
5/16 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu MASky v obraze
Příprava Valné hromady a semináře ŘO
P. Čáp informoval o konceptu jednání Valné hromady NS MAS - 10. 11. 2020 proběhne on-line diskuze členské
základny:
• 10-12:00: on-line prezentace zástupců ŘO operačních programů k novému programovému období
• 13-15:00: on-line prezentace a diskuze k jednotlivým bodům programu VH (schválení účetní závěrky,
výsledku hospodaření, zprávy o hospodaření a výroční zprávy za rok 2019), zpráva o aktivitách NS MAS
za rok 2020 a představení hlavních cílů a aktivit pro rok 2021
• hlasování členské základny formou per-rollam, J. Libosvár připravuje hlasovací kartu/lístek
12:55 odchází T. Novák (přítomno 12 osob s právem hlasovat)

LeaderFEST
– LeaderFEST v Kutné Hoře se přesouvá na červen 2021
– nutno vzít v potaz přesun Konference venkov na květen 2021
– NS MAS Slovensko vyšel projekt, jehož součástí je pořádání mezinárodního LeaderFESTu – konání podzim 2021
nebo jaro 2022
J. Krist poděkoval KS MAS Středočeského kraje za nasazení a vytrvání při přípravě akce.
Usnesení 2/16: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o přípravě Valné hromady NS MAS dne 10. 11. 2020 a
informaci o zrušení LeaderFEStu a přesun jeho konání na červen 2021 a vyjadřuje podporu k možnosti jeho
konání v Kutné Hoře.
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

8. Zprávy z krajů
Vysočina
Problémy s administrací SCLLD na IROP – průtahy při schválení změny SCLLD. J. Florian přislíbil řešit problém na
jednání Platformy CLLD 16. 10. 2020.
Olomoucký
Snaha prosadit zástupce MAS do výborů/komisí při Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
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9. Pracovní skupiny
Pracovní skupina Vzdělávání - zhodnocení tematického dne, aktuality MAP III a OP JAK
– poděkování kanceláři při spolupráci na přípravě tematického dne PS dne 23. 9. 2020. Seminář se setkal s velkou
účastí
– doporučení prodlužovat realizaci MAP II, v MAP III méně prostředků, OP JAK se očekává realizace až cca 2024
Pracovní skupina Chytrý venkov
– výstupy ze Smart Hackathon jsou k dispozici na zalogované části webu www.nsmascr.cz
6/16 Výbor NS MAS bere na vědomí informace pracovních skupin
13:10 odchází Z. Pavlisková a O. Večeř (přítomno 11 osob s právem hlasovat)

10. Různé
Projekty předkládané do ÉTA TA ČR
a) Návrh modelu celoživotního učení a rozvoje kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný
rozvoj (J. Krist, M. Hartych)
hlavní uchazeč: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
další uchazeči: Jihočeská univerzita
cíl projektu: vytvoření klíčových kompetencí a modelu pro celoživotní učení dospělých
zapojení NS MAS: aplikační garant – propojení aktérů, propojení s cílovými skupinami za účelem zlepšení
celoživotního učení na venkově, zapojení PS Vzdělávání
přínosy pro NS MAS: 2 částečné úvazky/DPČ/DPP, možná modifikace
Projekt navazuje na realizovaný projekt „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, míří však
na obyvatele ČR
b) Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu systémových krizí v regionální dimenzi, TU (M. Hartych)
hlavní uchazeč: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
cíl projektu: posilování resilience ekonomických subjektů ve venkovském prostoru
zapojení NS MAS: vyjádření zájmu o výstupy projektu – metodika certifikovaná MMR
Projekt neuspěl ve 4. výzvě ÉTA, bude podáván znovu. Výbor vyjádřil podporu projektu dne 9. 6. 2020.
c) Inovativní přístup k hodnocení a řešení disparit ve využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu ve
venkovských oblastech (M. Hartych)
hlavní uchazeč: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
cíl projektu: zkoumání potenciálu jednotlivých regionů ČR v oblasti cestovního ruchu, vč. návrhů opatření na
podporu cestovního ruchu
zapojení NS MAS: využití výstupů projektu – metodika certifikovaná MMR, která poslouží MAS ke strategickému
plánování SCLLD území MAS
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d) Metodika environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR, MU Brno (M.
Hartych)
hlavní uchazeč: Masarykova univerzita v Brně
zapojení NS MAS: vyjádření zájmu o výsledky projektu – metodika, webinář pro využití metodiky, souhrnná
výzkumná zpráva, policy paper
přínosy NS MAS: přínos pro MAS v zázemí velkých měst postižené masovou a nekoncepční výstavbou
projekt byl podán do výzvy Prostředí pro život, bude podán i do ÉTA. Výbor vyjádřil podporu projektu dne 14. 7.
2020.
Proběhla diskuze k problematice zapojování NS MAS do projektů, resp. požadavku na upravení systému
zapojování NS MAS do projektů v různých rolích (NS MAS v roli žadatele, partnera s finančním příspěvkem,
aplikačního garanta či vyjádření zájmu o výstupy, aj.). Na minulých jednáních Výboru NS MAS byl projednáván
projekt KS MAS Karlovarského kraje, ve kterém je NS MAS navržena k přímému zapojení.

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.
1/16

Úkol

Termín

Upravit systém zapojování NS MAS do projektů podle různých rolí v projektu

9. 11. 2020

Usnesení 3/16: Výbor NS MAS vyjadřuje podporu projektům Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu
systémových krizí v regionální dimenzi a Metodika environmentálně udržitelného a sociálně dostupného
participativního bydlení v ČR
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

Usnesení 4/16: Výbor NS MAS souhlasí se zapojením do projektů Návrh modelu celoživotního učení a rozvoje
kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj a Inovativní přístup k hodnocení a řešení
disparit ve využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech a má zájem o jejich výstupy
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 4
schváleno

Konec jednání: 14:00
Další jednání Výboru se uskuteční 9. 11. 2020 od 10:00 on-line

Ověřil dne:

5. 11. 2020

A. Hančová

5. 11. 2020

M. Kovářová

