Praha, 9. listopadu 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 17/19–22
9. listopadu 2020

Termín

on-line, platforma ZOOM

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, H. Horňáková, I. Jágriková, P. Martinů,
Z. Pavlisková
Kontrolní komise: J. Kmoníček
Hosté: P. Karlubík (MAS Jablunkovsko), T. Šulák (MAS Moravská brána)
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, F. Unzeitig

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 9:05
Zahájení Výboru NS MAS provedl Jiří Krist. Poděkoval všem za vstřícný krok k zahájení jednání o 1 hodinu dříve
z důvodu kolidující schůzky od 12:00. V pokračující epidemii koronaviru poděkoval všem, kteří pomáhají tuto
nelehkou situaci zvládat.
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 12 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: O. Večeř, T. Novák
Bleskovka: Florian, Kovářová, Kuthanová, Martinů
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
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3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
přehled plnění

5.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

Zpráva Kontrolní komise za rok 2019
Přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2020

Akce a projekty NS MAS
-

-

projekt MASky v obraze
• schválení výběru dodavatele vzdělávání v IT
• dodatky ke smlouvám s Everesta – na vědomí
• aktuality
projekt OPTP – zpráva z kontroly projektu 25.9., žádost o změnu č. 4
přípravy na hlasování Valné hromady online

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny

10.

Různé

Usnesení 1/17: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 11. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/16
2/16

3/16

4/16

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 10. 2020
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
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
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

Plnění
-

-
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/16

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

2/16

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů k 13. 10.
2020

3/16

Výbor NS MAS bere na Zprávu z jednání Kontrolní komise ze dne 2. 9. 2020

4/16

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 9. 2020

5/16

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

6/16

Výbor NS MAS bere na vědomí informace pracovních skupin

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
č. ú.
1/8
1/15
1/16

Úkol

Termín

Plnění

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů
Příprava jednání valné hromady on-line s formou hlasování per-rollam
Upravit systém zapojování NS MAS do projektů podle různých rolí
v projektu

průběžně

-

10.11.2020

pokračuje

9.11.2020

pokračuje

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

Dává za úkol
č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

1/10

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

-

trvalý úkol

1/17 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
Pokračuje vyjednávání v 6 operačních programech.
OP JAK
- pro CLLD není stanovena vlastní osa,
- klíčová role MAS v realizaci místních akčních plánů vzdělávání (MAP) – připravují se MAP III,
- doporučení, aby MAS, které realizují ve svém území MAP, spolupracovaly při přípravě strategie CLLD
(programové rámce) s MAS, které MAP nerealizují.
IROP
- témata a aktivity definovány již dříve, beze změn,
- pilují se detaily implementace,
- doporučení ŘO IROP, aby MAS jednotně nazvaly opatření v programovém rámci IROP: Doprava, Veřejné
prostranství, Hasiči, Vzdělávání, Sociální služby, Kultura, Cestovní ruch. S tím NS MAS nesouhlasí, jde spíše
o klíčová slova

Strana 4/8

SZP
- MZe rozeslalo programový dokument k připomínkování s termínem do 20. listopadu,
- očekává se, že operační program bude méně obsažný a bude méně fin. prostředků- 11. 11. 2020 proběhne
seminář CP SZIF
OP Z+
- Vláda ČR ustoupila od výrazné redukce a přesunu prostředků z ESF v ČR, prostředky pro OP Z+ cca 36 mld. Kč,
- 4.11. proběhla videokonference s MPSV: témata pro CLLD: komunitní přístup k sociální práci na venkově,
- poděkování PS Sociální pod vedením M. Dvořákové za přípravu materiálů k jednání,
- NS MAS navrhla možný systém zapojení MAS do programu MPSV by administrovalo 1-2 velké projekty na MAS
během celého programového období, MAS by si projekt vedly samy – inspirace místními akčními plány
vzdělávání,
- na základě průzkumu NS MAS očekává zapojení minimálně 125 MAS x MPSV počítá s podporou 75 MAS
OP ŽP
- role MAS – příprava akčních plánů s výčtem projektů, animace těchto projektů a zajištění absorpční kapacity
OP TAK
- MPO má zájem vyčlenit cca 1 mld. Kč na malé projekty do 2 mil. Kč na podporu malých a středních podnikatelů
(MSP) - projekty modernizace s prvky průmyslu 4.0 – digitalizace, automatizace, robotizace výrobních procesů,
zlepšení IT technologií uvnitř podniků, dotace 50 %,
- odhaduje se zapojení cca 1/3 MAS – během pilotního období 1-2 let prokázat, že MAS jsou vhodným nástrojem
tak, aby se v dalších letech mohly zapojit i další MAS,
- PS Podnikání diskutuje jak vybírat MAS do pilotního období – nutná personální kapacita a zkušenosti (z PRV
podnikatelé)
9:30 přichází A. Lahoda (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
REACT-EU
- bude začleněno do IROP, alokace až 31 mld. Kč,
- zdravotnictví a integrovaný záchranný systém, infrastruktura pro sociální služby (domovy pro seniory), zázemí
pro sportovní kluby (tzv. opatření „kabiny“ - hlediště, osvětlení, střechy, sociální zázemí, šatny, bezbariérové
vstupy, zavlažování v obcích do 1 tisíce obyvatel a do 1 mil. Kč – bude MMR dále řešeno, jde o velké množství
malých projektů), možná cyklostezky,
G. Charouzek doporučil vyjednávat o zapojení MAS: pomoc s implementací, neboť prostředky z tohoto programu
mají být do poloviny roku 2023 v realizaci.
P. Martinů reagovala, že MAS v rámci strategie CLLD v IROP nemají podporu sportovišť, což by znamenalo
provést změnu strategie CLLD a velké časové zpoždění při implementaci. Vhodnější spíše začlenění pod PRV.
9:55 přichází M. Oliva (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
OPTP
- stále probíhá vyjednávání ohledně režií MAS pro nové programové období,
- vyjednávací minimum – varianta výše režií dle usnesení Výboru NS MAS z 7/2020 (0,85 úvazku na 10 tis.
obyvatel, 1/3 úvazku na každý operační program + 25 % nepřímých výdaje), celkem cca 5 mld. Kč,
- ideální stav – na základě průzkumu mezi MAS: 1 úvazek na 10 tis. obyvatel (nebo min. 2 úvazky na MAS) + 0,68
úvazku na každý operační program (průměr 4 operační programy/MAS) + 25-40 % nepřímých nákladů = celkem
cca 8 mld. Kč,
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- v současném období bylo pro režie MAS vyčleněno 2 mld. Kč, ŘO OPTP nabízí 1,2-1,3 mld. Kč, snaha NS MAS
o navýšení financování režií přímo od operačních programů nebo ze státního rozpočtu,
- ŘO OPTP požaduje začlenění MAS do velikostních kategorií dle počtu obyvatel nebo jiného ukazatele. NS MAS
by pro výpočet alokace na MAS využilo praxi současného období: paušál pro všechny MAS + část alokace dle
koeficientu (4 kritéria: počet obyvatel, rozloha území, počet operačních programů a počet obcí v MAS).
- financování: 85 % EU, v jednání možné spolufinancování ze strany státu.
J. Florian informoval, že 4. 11. 2020 proběhl mentorský on-line seminář k tvorbě strategií CLLD, bude zveřejněn
na stránkách NS MAS. Činnost mentorů se nyní bude zaměřovat více na konzultace konkrétních znění strategií
a jejich částí.
G. Charouzek navrhl, zda by bylo možné uspořádat seminář mentorů se zástupci ŘO.
10. 11. 2020 mezi 9-12:00 proběhne informační seminář pro MAS k přípravě SCLLD nového programového
období za účasti zástupců ŘO relevantních operačních programů.
Stávající období
IROP
- plnění milníku za rok 2020 – problémy u cca 10 MAS. Nejde o finální seznam, do konce roku může dojít
ke změnám/zlepšení, k datu 31.12. bude sledován stav projektů v pozitivních stavech (projekty hodnocené,
vybrané),
- tabulka k dispozici na https://irop.mmr.cz/cs/prehledy-a-publikace/prehledy-vyzev-a-projektu: Tabulka stavu
administrace CLLD,
- MAS Mikulovsko vyhlásilo první výzvu v IROP, velká pomoc ze strany NS MAS - F. Unzeitiga. Diskutován další
vývoj v MAS – mají pouze ředitele, nutné přijmout další pracovníky ke zvládání implementace a administrace
výzev
PRV
- 11. 11. 2020 MZe pořádá seminář k PRV – změny v pravidlech,
- 6. 11. 2020 se konal seminář NS MAS pro MAS se změnou v území pro budoucí programové období za účasti
RNDr. Nikischera a ŘO PRV. K dispozici budou prezentace a FAQ,
- do stávající SCLLD je možné zahrnout bílé území tak, aby mohlo dané území čerpat v přechodném období
PRV/SZP.
2/17 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů k 9. 11.
2020

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Zápis z jednání Kontrolní komise za rok 2019
Jiří Kmoníček představil zprávu o kontrolní činnosti. V roce 2019 se KK sešla 2x – 25. 4. a 31. 10. V roce 2020 pak
20. 5. a 2. 9. Kontrola byla prováděna průběžně, posledního jednání v září 2020 se účastnila i J. Kuthanová.
Kontrolní komise konstatovala, že účetní závěrka za rok 2019 zobrazuje odpovídajícím způsobem stav účetnictví
a Výroční zpráva NS MAS za rok 2019 obsahuje všechny náležitosti.
3/17 Výbor NS MAS bere na Zprávu z jednání Kontrolní komise za rok 2019
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Přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2020
Výdaje z CHODu (spolkové výdaje) činí 59 % rozpočtu. Ušetřeny prostředky na konání valné hromady, jednání
s partnery, cestovném atd.
Členské příspěvky uhradilo 166 MAS, chybí pouze Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Zástupci MAS přislíbili,
že jej do konce roku uhradí.
4/17 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 10. 2020

7. Akce a projekty NS MAS
Projekt MASky v obraze
Schválení výběru dodavatele vzdělávání v IT
Na konci října zasedla Komise pro otevírání obálek a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Doručeny
a hodnoceny byly celkem 3 nabídky na základě nabídkové ceny a kvality předložené dokumentace. Projektový
tým ještě ověří správnost formálního postupu u příslušných manažerů MPSV.
Výboru bude postoupeno k rozhodnutí na jednání 8.12.2020, následně dojde k podpisu smlouvy s vítězným
dodavatelem. Spuštění kurzů se očekává v lednu/únoru 2021.
Dodatky ke smlouvám s Everesta – na vědomí
Na základě úpravy podmínek ze strany MPSV ohledně konání kurzů a umožnění vzdělávání formou on-line
vzdělávání bylo nutné tyto podmínky zanést i do smlouvy s dodavatelem vzdělávání Everesta s.r.o. ve formě
dodatku. Dodatky bylo nutné podepsat v již v říjnu tak, aby od listopadu bylo možné zahájit vzdělávání v on-line
formě.
5/17 Výbor NS MAS bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – zajištění odborného
vzdělávacího programu „Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II“ a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování
služeb – zajištění vzdělávacího programu „Manažerské dovednosti – Modul I a II“ s Everesta s.r.o.
Aktuality
– listopadové on-line kurzy jsou plné, jednání s Everestou k doplnění termínů kurzů na listopad a prosinec,
– listopadové a prosincové kurzy nejsou vyhlašovány striktně po NUTS,
– žádost na krajské zástupce, aby upozornili zájemce, kteří se na kurz přihlásí, o nutnosti jej absolvovat, případně
přenechat místo náhradníkovi,
– z on-line kurzů je pořizován audio a video záznam,
– nadále je možné nechat si připravit kurz z nabídky tzv. na míru – v místě a termínu dle potřeby
Projekt OPTP – Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II
Zpráva z kontroly projektu dne 25. 9. 2020
Proběhlo ověření správnosti čerpání prostředků za 1. a 2. etapu projektu. Kontrolní skupina neshledala žádná
pochybení a nebylo nutné uložit žádná nápravná opatření.
Žádost o změnu č. 4
Žádost byla podána 23. 10. 2020 a obsahuje přesuny v rozpočtu v souvislosti s odlišným čerpáním ve 3. etapě
a posílení položek a pozic ve 4. etapě (do 31.3.2021)
- posílen úvazek analytika,
- mírné snížení prostředků na mentory tvorby nových strategií,
- mírné navýšení prostředků na odborné experty pro zajištění vzdělávání MAS v nových tématech programového
období 2021-27,
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- prostředky na uspořádání závěrečné konference
- dofocení 4 fotosetů projektů – příkladů dobré praxe
6/17 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o kontrole projektu a žádost o změnu č. 4
Přípravy na hlasování Valné hromady online
J. Libosvár informoval o postupu hlasování Valné hromady. Po informační videokonferenci 10. 11. 2020 bude
z adresy perrollam@nsmascr.cz odeslán e-mail s návrhy usnesení na ověřené e-mailové adresy jednotlivých MAS.
Hlasování o usneseních VH bude možné do pátku 13. 11. 2020 23:59.
Na seminář se zástupci řídících orgánů a informační videokonferenci NS MAS je nahlášeno 240 účastníků.

8. Zprávy z krajů
Vysočina
S ohledem na proběhlé krajské volby G. Charouzek požádal o zaslání tabulky s informací o podpoře MAS
v jednotlivých krajích. MAS Vysočiny dosud nedostávaly žádnou podporu.
Středočeský kraj
KS MAS Středočeského kraje požádalo o prodloužení smlouvy se Středočeským krajem, kterou je zajištěno
pořádání LeaderFESTu. S CSV dohodnuto a smluvně upraven přesun konání akce na červen 2021 (cca 15. – 17. 6.
2021)
Jihočeský kraj
Spolupráce s MAS je ukotvena v krajské koaliční smlouvě.
Jihomoravský kraj
Hejtmanem Jihomoravského kraje se stal bývalý předseda MAS Slavkovské bojiště Jan Grolich.
KS MAS uspořádala on-line informační seminář k PRV, článku 20 – příklady dobré a špatné praxe. Účastnil se J.
Florian.
Ve spolupráci s iniciativou Podnikni to! bude uspořádán seminář pro vznik nových podnikatelských aktivit
na území Jihomoravského kraje, termín 25. 11. 2020.
P. Čáp doplnil, že za iniciativou Podnikni to! je Jakub Tížek pořádající kurzy na podporu podnikatelského myšlení
u mladých tak, aby zůstávali a rozvíjeli podnikání v regionech. H. Horňáková doplnila, že iniciativa byla podpořena
ze strany města Kyjov, zapojena byla i MAS a je schopna předat informace o dobré praxi.

9. Pracovní skupiny
PS Podnikání
15. 10. 2020 proběhl tematický den a 27. 10. 2020 jednání pracovní skupiny.
PS Enviro
2. 11. 2020 proběhlo on-line jednání pracovní skupiny. PS se zabývala přípravou podkladu k tvorbě koncepční
části strategie CLLD v oblasti životního prostředí. Podklad bude hotový do konce listopadu, následně bude možné
ho distribuovat MASkám k zapracování.
V rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe bude mezi MAS distribuován
dotazník. Prosba M. Hartycha, aby mu MAS věnovaly pozornost. V rámci tohoto projektu proběhl webinář Místně
zakotvené učení a vzdělávání pro udržitelnost, je možné jej zhlédnout i ze záznamu na MOODLE UK.
Prosba i na další pracovní skupiny, aby pro MAS připravily seznam klíčových bodů/témat, na které při přípravě
SCLLD nezapomenout. J. Krist jmenoval např. v oblasti vzdělávání problematiku celoživotního vzdělávání, inkluze
ve vzdělávání, aj.
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Návrh na uspořádání setkání mentorů a vedoucích pracovních skupin ke koordinaci klíčových bodů/témat
při přípravě koncepční části SCLLD v jednotlivých oblastech.
H. Horňáková upozornila, aby MAS ve strategiích nezapomínaly promítnout činnosti animační. Prosba na PS, aby
pomohly vytvořit seznam, co je možné v daném operačním programu považovat za animaci
7/17 Výbor NS MAS bere na vědomí informace a aktuality pracovních skupin

10. Různé
----

Konec jednání: 11:52
Další jednání Výboru se uskuteční 8. 12. 2020 od 10:00

Ověřil dne:

30. 11. 2020

Tomáš Novák

29. 11. 2020

Ondřej Večeř

