Praha, 12. ledna 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 19/19–22
12. ledna 2021

Termín

on-line, platforma ZOOM

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, náhradníci: Horňáková, J. Hlavatý, P. Martinů, Z. Pavlisková
Hosté: T. Šulák (MAS Partnerství Moštěnka)
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, F. Unzeitig

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:05. Jiří Krist přivítal přítomné na prvním jednání Výboru v roce 2021, s ohledem na
epidemickou situaci opět v on-line formě. Nicméně věří, že s jarem se situace vrátí do normálu a vyjednávání a
spolkové aktivity se již budou moci konat osobně.
Vedení jednání převzala J. Kuthanová a 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 11 členů s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: V. Hrdoušek, Z. Pavlisková
Bleskovka: M. Kovářová, J. Kuthanová, P. Martinů, J.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:
-

Schválení podání projektové žádosti projektu OPTP 2021 do bodu 6 Ekonomické a provozní záležitosti
Seznámení se s Katalogem animačních činností do bodu 8 Zprávy z krajů (V. Hrdoušek, KS MAS
Jihomoravského kraje)
Výstup z jednání PS Enviro – Podpora projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické do bodu 10
Různé (M. Hartych)

2.

Zahájení (Krist)

3.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
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4.

Doplnění a schválení programu

5.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
přehled plnění

6.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
-

7.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

8.

Novinky z vyjednávání a dotační politiky
Výzva na komunitní energetiku RES+

Vystoupení MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko z.s. z NS MAS

Akce a projekty NS MAS
-

projekt MASky v obraze

9.

Zprávy z krajů

10.

Pracovní skupiny

11.

Různé

Usnesení 1/19: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 1. 2020
11 pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/18

Text usnesení
Plnění
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 18. 12. 2020
Výbor NS MAS souhlasí se zakoupením roční licence databáze Albertina ve variantě 3 pokračuje
2/18
a souhlasí se stanovením poplatku 500 Kč/rok pro zájemce o tuto databázi
Databáze byla zakoupena a je připravena k využití. J. Libosvár bude data dle požadavků MAS generovat. Důležité
bude data filtrovat. J. Libosvár vyzkoušel generovat data dle současných parametrů výzev ve 3 MAS u podnikatelů
mikro, malých a středních a počet vygenerovaných kontaktů je cca 3 500 – 4 000/MAS. Pokud se do filtru zadá
ještě požadavek na kontakt (e-mail), vyšlo cca 500 firem.
Ze strany ŘO OP TAK a PRV/SZP zatím není stanoven jasný výčet podporovaných činností podnikatelů (daný dle
CZ-NACE), tak aby bylo možné z databáze exportovat relevantní data pro zjištění podnikatelské kapacity. Na
dalším jednání Výboru bude J. Libosvár informovat o pokroku ve stanovení podporovaných činností podnikatelů.
Výbor NS MAS bere na vědomí start kampaně na podporu komunitní energetiky, na programu,
souhlasí s objednáním právního poradenství pro vytvoření zakládacích dokumentů viz. bod 5
3/18
pro založení společenství komunitních energetik u Frank Bold Advokáti do max. výše
25 000 Kč, a souhlasí s poskytnutím zájemcům z řad MAS za úplatu ve výši 1 000 Kč
7. 1. 2021 byl na členské MAS zaslán e-mail s představením možností zapojení MAS v komunitní energetice. Více
viz bod programu č. 5.
Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 11. 2020 a 4/18
schvaluje změnu rozpočtu roku 2020 k 18. 12. 2020
Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatků smluv o výkonu funkce s předsedou a 3 splněno
5/18
místopředsedy Výboru NS MAS
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6/18

7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s MAS
Horní Pomoraví, o.p.s. na rok 2021 a Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o.
Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá Místní akční skupinu
Blanský les - Netolicko,o.p.s. za člena Národní sítě Místních akčních skupin ČR
s účinností od 1. 1. 2021
Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2021
Výbor NS MAS pověřuje M. Hartycha dopracováním návrhu na vznik odborných
platforem v součinnosti s kanceláří NS MAS, termín: únor 2021
Výbor NS MAS pověřuje kancelář NS MAS přípravou projektové žádosti na financování
aktivit v oblasti komunitní energetiky ze zdrojů ECF k případnému schválení na dalším
jednání Výboru NS MAS
Výbor NS MAS schvaluje termíny konání Výboru NS MAS pro rok 2021 s tím, že v
červnu jednání proběhne v rámci LEADERfest a v září v rámci LINC
Výbor NS MAS v souladu s vnitřními směrnicemi spolku pověřuje předsedu Výboru NS
MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Jiří Kmoníček a
Mgr. Petr Čáp
Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu projektu financovaného z OPTP a ukládá
kanceláři NS MAS připravit projektovou žádost k termínu 15. 1. 2021
Výbor NS MAS schvaluje vstup NS MAS do Sítě k ochraně demokracie

probíhá

-

pokračuje
pokračuje

-

splněno
-

Bere na vědomí:
č.

Text

1/18

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

2/18
3/18

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů k 18. 12.
2020
Výbor NS MAS bere na vědomí informace o hlasování per-rollam 1/5 - 4/5 a informace o realizaci projektu
MASky v obraze

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

Úkol
sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů
upravit systém zapojování NS MAS do projektů podle různých rolí
v projektu

Termín

Plnění

průběžně

-

9.11.2020

pokračuje

2/18

připravit projektovou žádost na financování aktivit v oblasti komunitní
energetiky ze zdrojů ECF

12.1.2021

pokračuje

3/18

připravit projektovou žádost projektu financovaného z OPTP

15.1.2021

pokračuje

Úkol

Termín

Plnění

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o dalším postupu při
vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně
vyjednávacímu týmu Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně
(zpravidla k termínům konání významných akcí)

-

průběžné
informace
trvalý úkol

Dává za úkol
č. ú.
2/9
1/10

-
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Dává za úkol
č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

J. Kuthanová požádala členy vyjednávacího týmu, aby aktualizovali informace o vyjednávání tak, aby je bylo
možné prezentovat na dalším jednání Výboru.
J. Krist doplnil, že je třeba doplnit vyjednávací tým o vyjednavače k novým programům/nástrojům: Modernizační
fond, Fond spravedlivé transformace, REACT-EU, Národní plán obnovy.
Dává za úkol
č.ú.

Úkol

Termín

1/19

Kanceláři NS MAS obeslat členy Výboru s žádostí o nominace na vyjednavače 9.2.2021
nových fondů/nástrojů pro období 2021-27.
1/18 členům Výboru/zástupcům KS MAS dopracovat v součinnosti s kanceláří NS
2/2021
pokračuje
MAS návrh na vznik odborných platforem
P. Čáp informoval, že jsou zapracovány první připomínky, které byly zaslány. Další podněty je možné ještě zaslat,
bude finalizováno na únorové jednání Výboru.

1/19 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
Novinky z vyjednávání a dotační politiky (J. Krist, J. Florian)
Stávající období 2014-2020
Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) – snad již funguje načítání dat; data k PRV rozeslána 8. 1., termín
podání je do 20. 1. 2021
IROP
- milníky k 31. 12. 2020 nesplnily 2-4 MAS (Mikulovsko, Rokytná +2 MAS, kde je výsledek těsný), odhad krácení
dotace je celkem cca 10 mil. Kč, původní milníky splnilo cca 40 MAS – bude řešen způsob přerozdělení krácené
alokace
M. Hendrichová uvedla možnost vyčkat do léta a přidělit přerozdělení alokace individuálně – např. pokud některé
MAS zbyde náhradní projekt nebo projekt před přidáním na závěrečné ověření
- je nutno aktivizovat všechny MAS, aby zbývající alokaci letos využily, jinak propadne. NS MAS bude řešit
možnosti realokace mezi MASkami (ještě v průběhu letošního roku)
- změny finančních plánů – předkládat i nadále, ve většině případů je třeba vydat nový akceptační dopis nebo
jeho přílohu
- začlenění REACT-EU do IROPu – původně zvažované cyklotrasy a sportovní infrastruktura (tzv. „kabiny“)
podporovány nebudou; podnět z České biskupské konference k vyjádření větší podpory (alokace) na sociální
služby (nyní 90 % zdravotnictví a 10% soc. služby);
PRV
- aktualizace pravidel pro rok 2021 vydána 11. 12. 2020
- 17. 12. 2020 byla vydaná další revize, která se vztahuje k roku 2020 a jde pouze o úpravu způsobu administrace
a komunikace se SZIF
- vyhlašování výzev (zaslání návrhu na vyhlášení výzvy) bude možné od 22. 1. 2021, příjem projektů na SZIF
bude probíhat mezi 1. 2. - 31. 8. 2021
11:05 přichází G. Charouzek (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
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Budoucnost 2021-2027
- v zalogované části webu NS MAS je zveřejněn videozáznam, prezentace a FAQ ze semináře s řídícími orgány
dne 10. 11. 2020 (Informační seminář pro MAS k přípravě SCLLD nového programového období) a dále ze
semináře J. Floriana ze dne 4. 11. 2020 - mentorský seminář k tvorbě koncepční části SCLLD;
http://nsmascr.cz/tvorba-a-aktualizace-strategii-sclld/
- na veřejné části webu NS MAS je zveřejněna prezentace a FAQ ze semináře 6. 11.2020 ke změnám území
v novém programovém období – podrobně rozpracováno, jak naložit s územím obce, která přechází do jiné MAS
- doporučení pro MAS k animaci – konsolidace podkladu z KS MAS JMK + Garep a dřívějších pracovních materiálů
NSMAS do 1 souhrnného přehledu námětů (dále také bod programu č. 8)– ideálně k využití pro další semináře
mentorů v únoru a březnu v rámci projektu NS MAS OPTP II
- připomínkování návrhu Metodického pokynu IN RAP – jde o shrnutí dříve představených metodických
stanovisek (většinou přenos z metodického stanoviska č. 12 ke standardizaci a struktuře strategií CLLD) a
metodického stanoviska č. 14 k MPIN (postup administrace žádostí o podporu SCLLD) – poděkování M.
Hendrichové, I. Jágrikové, T. Novákovi, A. Hančové, G. Charouzkovi, J. Hlavatému za zaslání připomínek
- Standardizace MAS – 92 MAS (ze 180) schváleno, 2-5 MAS zatím nedostalo z MMR-ORP první část
připomínek, ostatní MAS již řeší připomínky; aktuální stav viz. mapa: http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehledstandardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-7/
SZP
- přechodné období nařízením EU stanoveno na 2 roky, alokace pro jednotlivé státy prozatím nejsou známy
- MAS mohou zapojit stávající bílá místa změnou SCLLD do konce března
- MPO a MZe řeší překryvy SZP a OP TAK – podpora nezemědělských podnikatelů – nápady na vymezení hranic
je možné zasílat J. Florianovi
J. Krist doplnil, že MPO by rádo podporovalo projekty s principem digitalizace, automatizace a robotizace.
11:12 přichází M. Hartych (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
IROP
- zveřejněna pracovní verze šablony programového rámce: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-aprijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/programovy-ramec-irop-2021-2027
OPZ+
- MPSV dodalo návrh způsobu administrace (1 MAS = 1 zastřešující projekt s partnery, obdobně jako MAP)
- projednání s MAS – cca do týdne bude rozeslán dotazník, zároveň proběhne vysvětlující webinář pro MAS (28.
1. 2021), kde budou představeny oba možné způsoby administrace projektů v OPZ+. Výsledek bude následně
zaslán MPSV.
Národní sportovní agentura (NSA)
5.1.2021 proběhlo jednání k možnostem spolupráce na podpoře venkovského sportu – mapování potřeb
sportovních klubů a podpora žadatelů v programu vyhlašovaném NSA v novém programu do 1 mil. Kč, který bude
pravděpodobně administrovaný MPO
Proběhla diskuze z podnětu J. Hlavatého ohledně včasnosti zasílání materiálů k připomínkování ze strany NS
MAS. Navrhl, aby materiály k připomínkování byly zasílány i na obecnou e-mailovou adresu kanceláře/NS MAS a
byly obratem zasílány k připomínkování členům Výboru.
J. Krist požádal, aby kancelář NS MAS provedla kontrolu rozesílačů jednotlivých ŘO a aby byl vždy uveden obecný
e-mail kanceláře/NS MAS.
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Usnesení 2/19: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS provést revizi rozesílačů dokumentů k připomínkování a
požádá ŘO o doplnění databáze rozesílače dokumentů k připomínkování relevantních pro MAS o adresu
Kanceláře NS MAS
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3
schváleno
2/19 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů
k 12.1.2021
Výzva na komunitní energetiku RES+
E-mailem na členské MAS byly odeslány informace o možnosti participace MAS v oblasti komunitní energetiky,
která bude podporována z Modernizačního fondu. Pro zájemce bude 14. 1. 2021 pořádán seminář vedený J.
Kristem. Na seminář bylo ke dni jednání Výboru přihlášeno 88 účastníků. Cílem semináře bude seznámit
účastníky s možností zapojení se do předvýzvy Modernizačního fondu (včetně návodu na vyplnění přihlášky do
předvýzvy), kterou vyhlásil Státní fond pro životní prostředí (SFŽP). Jde o Program podpory č. 2: RES+ Nové
obnovitelné zdroje v ekonomice.
H. Horňáková se tázala, zda je reálné do doby ukončení výzvy (1. 2. 2021) vše stihnout. J. Krist reagoval, že
avizovaná předregistrační výzva byla vyhlášená velmi rychle. Záměrem je vytvořit rezervaci pro budoucí žadatele
z této výzvy – zástupce venkova, kterými mohou být i spolky komunitní energetiky založené za pomoci MAS.
Ideální rezervace může činit až ¼ celkové alokace předvýzvy. Na základě konzultace s Frank Bold a ředitelem
fondu SFŽP bylo potvrzeno, že bude možná změna subjektu (IČ) ze subjektu, který provede předregistraci a
konečným subjektem, který následně podá samotný projekt. MAS provede rezervaci prostředků na 10 let (do
roku 2030) a z této částky budou pro dané území vytvářet investiční projekty. Finanční rezervace není závazná,
nebudou sankce za její nevyčerpání. Není jasné, zda MŽP/SFŽP vyhlásí další kolo předregistrační žádosti.
Přítomní členové Výboru vyjádřili obavy, zda jsou MAS na tuto agendu připravené. Komunitní energetika je zcela
nové téma v dotační oblasti, ke kterému není připraven právní rámec. MAS nemají v území projednáno.
M. Hendrichová informovala, že MAS Karlovarského kraje nejsou rozhodnuté – 1 MAS žádost do předvýzvy podá,
2 nepodají a 2 nejsou rozhodnuté (jednají s územím a starosty).
J. Krist informoval, že některé kraje se do předvýzvy zapojí k zajištění rezervace pro své příspěvkové organizace.
Proběhly konzultace se SMO ČR a SMS ČR, zde však jde spíše o komunální energetiku, nikoli komunitní.
H. Horňáková upozornila na možné zapracování komunitní energetiky v rámci Analytické části SCLLD – Analýzy
problémů a potřeb území. J. Krist doporučil MAS, aby znovu zhlédly příspěvky ze semináře 12. 3. 2020 v Praze
v rámci projektu UK – Centra pro otázky životního prostředí „Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie
a praxe“ na téma Bezuhlíkové Česko.
V rámci Modernizačního fondu, programu podpory č. 8: Komunitní energetika bude také financován provoz
energetických komunit. Má jít o cca 2 mld. Kč na dobu 10 let.
J. Hlavatý upozornil, že v předregistrační výzvě je daná podmínka, že subjekt, který bude do výzvy v rámci
programu podpory 2 podávat projekt, musí být držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích.
P. Martinů vznesla dotaz ohledně koordinátorů komunitní energetiky, kteří byli vybráni ve spolupráci s PS Enviro.
Za Pardubický kraj je to Ivana Vanická. M. Hartych upřesnil, že tito koordinátoři byli navrženi na
školení/workshop se zástupci RESCOOP (Belgie). S RESCOOP je již domluven 3denní program prezenčních
workshopů, které se však z důvodu epidemických nemohly uskutečnit. Zajišťuje se finanční podpora z MPO a
MZe k zaplacení workshopů.
Tito koordinátoři by mohli být zapojeni do připravovaných platforem NS MAS – oblast energetiky.
M. Hartych požádal o doplnění nominací na koordinátory za Plzeňský, Královehradecký, Olomoucký a Zlínský kraj
– prosí o zaslání.
M. Oliva navrhl, zda by se workshopy s RESCOOP nemohly odehrát částečně v on-line formě, aby se dále
neoddalovaly kvůli nepříznivé pandemické situaci.
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6. Ekonomické a provozní záležitosti
Vystoupení MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko z.s. z NS MAS
MAS formálně vystupuje z NS MAS, důvodem je sloučení s MAS Rožnovsko.
3/19 Výbor NS MAS bere na vědomí vystoupení MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s. z NS MAS
Schválení podání projektové žádosti projektu OPTP 2021
Jde o roční projekt s trváním od 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022. Projekt byl představen již na minulém jednání Výboru.
V roce 2022 bude třeba hledat financování vybraných aktivit pro MAS z jiných zdrojů.
Usnesení 3/19: Výbor NS MAS schvaluje podání projektové žádosti do OPTP
pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

7. Akce a projekty NS MAS
Projekt MASky v obraze
- probíhá příprava ZoR a ŽoP za období realizace 1. 7. - 31. 12. 2020 s termínem odevzdání do 31. 1. 2021
- jsou vypsány kurzy (Ekonomika, účetnictví a právo) na leden a připravují se termíny na únor, na leden je zatím
přihlášeno méně lidí, http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-obraze/
- na základě požadavků z posledního jednání Výboru je před každým kurzem účastníkům zasílán dotazník a
k jednotlivým kurzům na webu NS MAS i u dodavatele kurzů Everesta jsou doplněny anotace kurzů
- oblast IT – v tomto týdnu proběhne první jednání s vítězným dodavatelem, pro dosažení maximální efektivity
je vhodné pořádat kurzy v prezenční formě, nicméně budou se tipovat kurzy, které by bylo možné realizovat
v on-line formě.
Akademie LEADER
- závěrečný seminář u matadorů, který měl proběhnout v polovině února, není možné realizovat, bude hledán
náhradní termín
- příprava nových vzdělávacích modulů – téma komunitní energetiky
4/19 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu MASky v obraze
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8. Zprávy z krajů
Seznámení s Katalogem animačních činností (V. Hrdoušek)
MAS Jihomoravského kraje společně s Garepem vytvořily katalog animačních činností MAS, který je rozdělený na
jednotlivé úrovně, aktéry a témata. Katalog vychází ze základních principů LEADER.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Animace v rámci alokací Akčního plánu SCLLD (informace o dotačních možnostech v rámci CLLD,
vzdělávací akce pro žadatele v rámci CLLD)
Dotační poradenství (informování o dalších dotačních možnostech, vyhledávání a iniciace projektových
záměrů v území, konzultace k projektovým záměrům, zvyšování schopností subjektů získávat dotační
zdroje a úspěšně realizovat projekty, fundraising pro subjekty z území MAS)
Vzdělávání, osvěta, informování
Podpora inovací
Síťování a koordinace
Přenos znalostí a zkušeností mimo území MAS

H. Horňáková uvedla, že cílem materiálu je pomoci novým či stagnujícím MASkám ukázat další možnosti aktivit
v území. Nejde pouze o dotační a administrativní činnosti v rámci SCLLD.
J. Florian zmínil starší materiály z let 2017 a 2019, které se také snažily vydefinovat animační činnosti a které je
možné také zapracovat.
Po finalizaci materiálu bude předán ŘO OPTP jako doporučující materiál NS MAS k jednání. Cílem je, aby všechny
činnosti, uvedené v této metodice, byly způsobilé v rámci OPTP a je na MAS, jestli je bude realizovat a financovat
z OPTP nebo z jiného zdroje.
J. Florian také doporučil, aby toto téma bylo prezentováno mentory pro tvorbu SCLLD na setkáních s MAS, která
proběhnout v únoru a březnu.
Usnesení 4/19: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru připomínkovat dokument Katalog animací do 22. 1. 2021 a
ve stejném čase zapojit do připomínkování mentory pro tvorbu strategií SCLLD
pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Dává za úkol členům Výboru
č. ú.
2/19

Úkol

Termín

připomínkovat dokument Katalog animací do 22. 1. 2021 a ve stejném čase zapojit
do připomínkování mentory pro tvorbu strategií SCLLD

22. 1. 2021

Plzeňský kraj
MAS Plzeňského kraje byly osloveny náměstkem pro regionální rozvoj kraje (p. Bernard), že by rád postupně
navštívil všechny MAS a získal informace o jejich potřebách. Taktéž byla řešena otázka pomoci MASkám ze strany
Asociace krajů.
Olomoucký kraj
Náměstek pro regionální rozvoj také plánuje navštívit všechny MAS, vč. účasti na jednání KS MAS. Hejtman má
navštívit všechny regiony.
Středočeský kraj
Rozpočet pro MAS pro rok 2021 schválen ve stejném objemu jako v předchozích letech (1,5 mil. Kč).
Změna členů (za kraj) v RSK, KS MAS připravuje vystoupení na jednání RSK.
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Královehradecký kraj
Podpora MAS zůstává stejná jako v minulých letech.
Karlovarský kraj
Finanční podpora na mzdu 1 manažera MAS do max. výše 24 tis. Kč/měsíc zachována.
Jihočeský kraj
Podpora pro MAS snížena o 10 %
Jihomoravský kraj
Probíhá jednání, podpora odvislá od finanční situace kraje.
Moravskoslezský kraj
MAS byly podpořeny v roce 2015 a 2020 částkou na MAS v rozmezí 230 - 370 tis. Kč.
Pardubický kraj
Pokračuje malý LEADER.

9. Pracovní skupiny
PS Vzdělávání
- šablony pro školy – proběhl seminář 7. 1. 2021; prezentace i záznam z jednání je zveřejněn v zalogované části
webu NS MAS
- projekt Partnerství 2030+ (spolupráce se SKAV) - 21 – 22. 1. 2021 se koná Veletrh Úspěch pro každého žáka –
online, kapacita 150 osob.
- tematický den na téma Jak by měl fungovat Střední článek vedení regionálního školství a Jak by měl fungovat
systém podpory wellbeingu – proběhne 4. 2. 2021 od 9 do 13h, Registrace:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIld--trTgpHddCm82CRZXl5dielkYZL5gn
- tematický den Inspirace do MAP 2021“ – připravuje se na 18.2.2021 (9-11h); cílem semináře je rozproudit
diskusi mezi MAPy, jaké konkrétní aktivity realizují v území na téma psychohygiena – podpora rodičů, žáků (jak to
zvládat)
- „Rychlopředstavení“ vzdělávacích produktů/služeb – pro MAPy, na PS Vzdělávání se obrací organizace, které
chtějí NS MAS, konkrétně MAPům prezentovat své produkty. PS by ráda vyzkoušela nový produkt v on-line
prostoru: během jednoho dne by se střídaly prezentace, jedna by měla prostor 15 min. + 10 min. na dotazy. Celé
by probíhalo max. 3 hodiny, do 100 účastníků. První termín je stanoven na 25. 2. 2021.
Byla diskutována problematika výstupů z MAPů – jsou určité ohlasy z MŠMT, že vedení nemá informace o
přínosu a výstupech MAPů. M. Hendrichová přislíbila, že se tím PS Vzdělávání bude zabývat. Dopad MAPů je
těžko měřitelný, projektů a opatření ke zlepšení vzdělávání v regionech se realizuje více. Testování se provádí po
krajích. Nicméně v MAP III bude jako podaktivita realizována evaluace MAPů – vyhodnocení všech zapojených
subjektů.
Broadband Competence Office (BCO)
M. Oliva informoval, že MPO vyhlásilo výběrové řízení na všechny územní koordinátory – pro uzavření nových
DPČ, nelze prodloužit původní. Nově zaangažován R. Haken.
T. Novák doplnil, že se plánují i jednání s kraji.
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10. Různé
Výstup z jednání PS Enviro – Podpora projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické (M. Hartych)
Zástupnyně Diakonie prostřednictvím M. Hartycha požádala NS MAS o podporu projektu: „Municipalities and
local actors engage in climate change mitigation“ formou letter of intent předkládaného do European Climate
Initiative
při
německém
Ministerstvu
životního
prostředí.
Cíl projektu: spolupráce obcí ČR a Slovinska spočívající v posilování kapacity při plánování a realizaci klimaticky
šetrných řešení v obcích, které budou přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů. Půjde o webináře, výměnu
zkušeností a studijní cestu pro 10 obcí ČR a 10 ve Slovinsku.
NS MAS pomůže při výběru vhodných obcí za ČR, bez povinností pro NS MAS.

Usnesení 5/19: Výbor NS MAS souhlasí s podporou projektu „Municipalities and local actors engage in climate
change mitigation“ nositele Diakonie Českobratrské církve evangelické a pověřuje předsedu Výboru NS MAS Ing.
Jiřího Krista podpisem letter of intent
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4
schváleno
J. Krist informoval, že v rámci programu Bezpečnostní výzkum MV ČR byl podpořen projekt „Komplexní snižování
rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni“,
ve kterém je NS MAS zapojena. Realizace byla zahájena 1. 1. 2021 a bude trvat 24 měsíců.
V. Hrdoušek informoval o stavu OP ŽP. Vzhledem k tomu, že v OP ŽP byl ukončen příjem žádostí a hodnocení,
požádal, zda by bylo možné vyhodnotit přínos. J. Florian přislíbil vznést dotaz ohledně výstupů indikátorů – místo
realizace, počet lokalit a plocha výsadeb.
M. Oliva informoval, že termín LEADERFestu je stanoven na 15. – 17. 6. 2021 v Kutné Hoře.
Národní konference venkov ve Ždáru nad Sázavou byla přesunuta na 26. – 28. 5. 2021.
NS MAS nadále počítá s termínem Valné hromady v termínu 29. – 30. 3. 2021 v Novém Městě nad Metují. S MAS
Mezi Úpou a Metují jedná J. Kuthanová. Situace bude dále sledována a MAS budou informovány.
Konec jednání: 13:17
Další jednání Výboru se uskuteční 9. 2. 2021 od 10:00 on-line

Ověřil dne:

28. 1. 2021

Z. Pavlisková

28. 1. 2021

V. Hrdoušek

