Praha, 18. prosince 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 18/19–22
Termín

Místo

18. prosince 2020
on-line, platforma ZOOM

Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, P. Martinů, Z. Pavlisková, M. Pošíková, P.
Revenda
Hosté: G. Čermáková (MAS Vyhlídky), M. Dvořáková (Brdy-Vltava), P. Karlubík (MAS Jablunkovsko), T. Šulák (MAS Partnerství Moštěnka)
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, E. Malíková

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 9:05.
Zahájení posledního jednání Výboru roku 2020 NS MAS provedl Jiří Krist. Shrnul dění roku 2020, do něhož výrazně
zasáhla epidemie koronaviru. Věnoval vzpomínku paní Darině Danielové, bývalé manažerce MAS Lednicko-valtický
areál, která náhle zemřela 3. prosince.
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 10 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: M. Hendrichová, O. Večeř
Bleskovka: M.Kovářová, J.Kuthanová, P.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:
- předsunutí bodu Návrh na zakoupení databáze podnikatelů Albertina -> výsledky průzkumu zájmu mezi členy (PS
Podnikání) + DB Registr ekonomických subjektů ČSÚ s popisem (J.Florian) ihned za bod 4
- zařazení bodu Výzva na komunitní energetiku RES+ (J. Krist) do bodu 5 Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
- zařazení bodu Přihláška do NS MAS - MAS Blanský les – Netolicko do bodu 6 Ekonomické a provozní záležitosti
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1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

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.

Novinky z vyjednávání a dotační politiky
Národní stálá konference – informace o průběhu a hlasování
Informace k síťovým projektům ITI (M. Hendrichová)

Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2020
Změna rozpočtu r. 2020
Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce
Smlouva o podnájmu, dodatek ke smlouvě o účetnictví
Návrh rozpočtu pro rok 2021
Termíny konání výborů v roce 2021
Nominace inventarizační komise
Návrh na doplnění struktury NS MAS (M. Hartych)

Akce a projekty NS MAS
-

-

projekt MASky v obraze
• výsledek hlasování per-rollam o výběru dodavatele
• aktuality
projekt OPTP
• aktuality k přípravě projektu OPTP III
návrh na sledování projektů se zapojením NS MAS (M. Hendrichová)

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny
Návrh na zakoupení databáze podnikatelů Albertina -> výsledky průzkumu zájmu mezi členy (PS
Podnikání) + DB Registr ekonomických subjektů ČSÚ s popisem (J.Florian)
Různé

10.

-

Nabídka vstupu NS MAS do Sítě na podporu demokracie (J. Krist)
Představení projektu na podporu komunitní energetiky (M. Hartych)

Usnesení 1/18: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 18. 12. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/17

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 11. 2020

Plnění
-
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/17

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

2/17

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů k 9. 11.
2020

3/17

Výbor NS MAS bere na Zprávu z jednání Kontrolní komise za rok 2019

4/17

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 10. 2020

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.

6/17

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o kontrole projektu a žádost o změnu č. 4

7/17

Výbor NS MAS bere na vědomí informace a aktuality pracovních skupin

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

Úkol

Termín

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

Plnění

průběžně

-

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

1/18 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. Návrh na zakoupení databáze Albertina + databáze ČSÚ
Pozvání na jednání Výboru NS MAS přijala G. Čermáková, která za PS Podnikání představila databázi Albertina –
vhodný nástroj pro zhodnocení stavu podnikatelských subjektů při zpracování strategice CLLD na území MAS. MAS
Středočeského kraje uvažovaly taktéž o spolupráci s Hospodářskou komorou, která však shromažďuje informace
pouze o svých členech. Databáze byla doporučena krajskými pracovišti Czechinvestu (Agenturou pro podnikání a
inovace).
E. Hamplová a G. Čermáková se zúčastnily představení databáze zástupcem společnosti Bisnode. Databáze
obsahuje všechna IČ a umožňuje nastavení velkého množství filtračních parametrů (až 200 kritérií), např. velikost
firmy, odvětví, firma v potížích, sídlo, provozovnu, atd. Data jsou aktualizována.
Předmětem nákupu je roční přístup do databáze s tím, že se platí za množství odebraných exportů vygenerovaných
v Excelu. Mezi vygenerované informace patří: statutární zástupce, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, webové
stránky (pokud existují), což jsou informace, které např. ČSÚ neposkytuje.
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J. Florian informoval, že MAS Český západ při přípravě strategie minulého programového období využila nákupu
dat od ČSÚ – údaje o všech IČ v jejím území za 200 Kč – šlo pouze o poštovní adresu
(sídla) a zařazení do CZ-NACE.
9:33 přichází M. Hartych (přítomno 11 osob s právem hlasovat)
Kancelář NS MAS provedla průzkum mezi MAS ke zjištění zájmu o databázi. Do průzkumu se ke dni jednání Výboru
zapojilo 111 MAS, z čehož 78 MAS (70 %) má zájem o využití databáze. 18 MAS by ji nevyužilo a 15 MAS není
rozhodnuto.
Bisnode nabídlo 3 varianty dle počtu exportů:
1) 150 tisíc exportů za 41 861 Kč vč. DPH
2) 250 tisíc exportů za 71 471 Kč vč. DPH
3) 350 tisíc exportů za 76 992 Kč vč. DPH
Nejvýhodnější varianta z pohledu ceny 1 exportu je varianta č. 3. PS Podnikání pomůže vydefinovat filtry pro
tvorbu exportů. Počítá se s cca 2 tisíci exporty na MAS.
J. Krist, M. Hartych, M. Hendrichová, M. Oliva a T. Novák podpořili nákup databáze. Pro většinu MAS bude
databáze využitelná, zejména v OP TAK. Je nutné dodržet rovný přístup v počtu získaných exportů.
O. Večeř informoval, že za MAS Šternbersko by databázi spíše nevyužili, nicméně pro přípravu OP TAK vidí databázi
jako vhodný nástroj.
J. Krist doplnil, že v mezičase došlo ke změně v přístupu MPO k aplikaci CLLD v OP TAK. Uvažují nad celoplošným
pokrytím z důvodu obavy před diskriminací nezúčastněných území. Jednotlivé MAS by si mohly vypomáhat, např.
sdílet experta na OP TAK.
J. Florian upozornil, že počet zaregistrovaných IČ na území MAS je až pětinásobně výrazně vyšší a že zejm. o
živnostnících a mikro podnicích nejsou údaje v různých databázích přesné, nicméně pokud půjde spíš o malé a
střední podniky, které by mohly být klienty OP TAK, může být databáze využitelná.
J. Kuthanová informovala, že na jednání KS MAS Královehradeckého kraje 17. 12. byla problematika databáze také
řešena a vnímá rozdílný přístup různě velkých MAS, menší to vnímají spíše jako zbytečné, neboť mají detailní
přehled o svém území.
9:42 přichází V. Hrdoušek (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
J. Kuthanová informovala, že na nákup databáze a její spolufinancování ze strany NS MAS je zajištěno financování –
nevyčerpané prostředky z PS Podnikání a Program a vize až do výše 44 tis. Kč.
Usnesení 2/18: Výbor NS MAS souhlasí se zakoupením roční licence databáze Albertina ve variantě 3 a souhlasí se
stanovením poplatku 500 Kč/rok pro zájemce o tuto databázi
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
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6. Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
Novinky z vyjednávání a dotační politiky (J. Krist, J. Florian)
8.12.2020 proběhla konference Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti ČR (záznam je
možné zhlédnout na https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/evropske-fondy-po-roce-2020budoucnost-politik-(1)).
Na konferenci byly poprvé prezentovány finanční alokace jednotlivých OP, IROP již prezentoval rozdělení
prostředků dle jednotlivých opatření. Objem prostředků na evropské financování pro ČR je cca 950-960 mld. Kč.
OP Z+
- redukce OP nebude tak výrazná
- koncept zapojení MAS navržený M. Dvořákovou (implementace jako v MAPech – nositelem programového rámce
je MAS, možné hrazení i řízení projektu) byl prezentován ŘO, které s konceptem souhlasí, možné i navýšení počtu
zapojených MAS. Celkově jde o velké zjednodušení.
- M. Dvořáková koncept dále konzultuje s MASkami, spíše se nedoporučuje zapojení partnerů s finančním
příspěvkem, ale spíše využití dodavatelské vztahy
- koncept je výhodnější oproti původnímu návrhu – v OP Z+ zapojení pouze cca 50 MAS + soutěž mezi MAS, alokace
750 mil. Kč
- M. Hendrichová reagovala, že o novém konceptu jednala KS MAS Karlovarského kraje, která spíše nesouhlasí
s tímto modelem deštníkových/realizačních projektů (administrativní náročnost, změny pravidel za pochodu,
zodpovědnost statutárního zástupce)
- O. Večeř vyjádřil obavy s realizací u malých MAS, jak z hlediska administrativní kapacity MAS, tak z hlediska
pokrytí témat OP Z v malém území
- J. Florian doplnil, že MAS pravděpodobně budou mít možnost se vyjádřit, který model je jim bližší, k čemuž bude
přihlédnuto při nastavování finální varianty. ŘO pracuje s oběma variantami v případě původní varianty je ale
nepravděpodobné navýšení alokace a byl by tak i výrazně omezený počet MAS a soutěž mezi nimi.
OP TAK
- pro CLLD cca 1 mld. Kč, dotace ve výši 50 % tzn. celkové náklady za 2 mld. Kč – modernizace malých a středních
podniků
- návrh v rámci CLLD pokrytí celého území ČR
OP ŽP
- program je financován ze 17 % z ERDF, zbytek z kohezních fondů, které CLLD nepodporují
- ŘO připravuje jednu osu (efektivní využívání energií), kde by se CLLD realizovalo, v ostatních osách mohou MAS
animovat
OP VVV
- v novém období MAP IV budou zahrnovat i šablony
IROP
- od minulého jednání beze změn
- ŘO poskytnul návrh šablony programového rámce, bude zveřejněna na zalogované části webu NS MAS
SZP
- proběhla schůzka se střešními zemědělskými organizacemi ohledně možnosti navýšení % CLLD v SZP na 8 %
- proveden průzkum současného PRV, ze kterého vyplývá že v CLLD je cca ½ projektů realizována zem. podnikateli
- nutné vyjasnit vymezení podnikatelů v SZP a OP TAK – MZe zatím uvažuje, že by v SPZ byli pouze zemědělští
podnikatelé, s čímž NS MAS nesouhlasí – diskriminace nezemědělských podnikatelů na venkově
- prodloužení PRV o 2 roky z alokace nového období
Národní plán obnovy
- cca 180 mld. Kč,
- s CLLD se nepočítá, s animací MAS ano
- pod gescí MPO
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REACT-EU
-sportovní zázemí bude implementováno v IROP, půjde o malé projekty do 2. mil. Kč. Navázán kontakt s Národní
sportovní agenturou, termín schůzky v lednu 2021. Promyslet pomoc obcím – malým žadatelům.
Současné období
- J. Hlavatý upozornil, že pokud si MAS bude chtít v rámci IROP 4.2 zakoupit investiční majetek (nad 40 tis. Kč),
vztahuje se na něj 5letá udržitelnost běžící od doby ukončení projektu (řešeno i v rámci FAQ ze semináře 10. 11.
2020 – zveřejněno v zalogované části webu NS MAS).
- standardizace – stávající standardizace bude platit po celou dobu, po kterou bude realizována stávající strategie,
tedy i v přechodném období PRV, včetně stávající metodiky. Od schválení standardizace pro nové období se změny
budou podávat pouze k nové standardizaci v novém systému (až bude spuštěn). J. Florian ještě ověří, zda je toto
definitivní řešení. Změny v nové standardizaci bude nutno nahlašovat ihned.
Z. Pavlisková doplnila, že MAS Pobeskydí je již nově standardizovaná a zástupce ŘO IROP jim sdělil, že prozatím
není možné podávat změny (došlo ke změně zastupující osoby statutárního orgánu).
2/18 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů k 18. 12.
2020

10:46 odchází T. Novák (přítomno 11 osob s právem hlasovat)
Výzva na komunitní energetiku RES+
V rámci Modernizačního fondu, nového fondu pro programové období 2021-2027, energetická témata, 9
podprogramů, 180 mld Kč (financování z emisních povolenek).
J. Krist a M. Hartych se zúčastnili úvodního semináře fondu, MAS by se mohly zapojit v rámci podprogramu
komunitní energetika.
Ačkoli k tématu komunitní energetiky v ČR chybí legislativa, SFŽP vyhlásil předběžnou výzvu na sběr projektových
záměrů s termínem odevzdání do 1. února. Na základě toho by měla v území vznikat komunitně energetická
společenství, do jejichž fungování by se mohly zapojit MAS. Tato společenství tvořená obcemi, podnikateli, NNO a
dalšími lokálními subjekty se zapojují jak do výroby, tak do spotřeby energie. V rámci podprogramu č. 2 jsou
alokovány prostředky na investiční projekty v oblasti komunitní energetiky. Financován bude také provoz
komunitně energetických společenství (podprogram č. 8).
Inspirace a možnost získání zkušeností od Belgie, Německa či Rakouska. M. Hartych informoval o možnosti podání
projektu do Evropského klimatického fondu k vyškolení zástupců MAS pro oblast kom. energetiky (prostřednictvím
RESCOOP), financování konzultací s Frank Bold Advokáti, zahr. exkurzi, případně vydání brožury. Bude řešeno ještě
v rámci bodu programu Ekonomické a provozní žádosti.
17. 12. proběhla schůzka J. Krista, M. Hartycha a dalších členů NS MAS, kde byly řešeny podrobnosti k možnosti
zapojení MAS a tvorbě legislativy. Výstupem tohoto jednání, které podporuje předseda a místopředsedové Výboru,
je:
1) informování a dovzdělání MAS k problematice k. energetických společenství
2) objednání právní pomoci pro přípravu zakládacích dokumentů komunitně energetických společenství
3) prověření, zda MAS mohou připravovat projektové záměry v rámci vyhlášené výzvy SFŽP, nebo zda MAS mohou
iniciovat vznik přípravných výborů budoucích komunitně energetických společenství , případně iniciovaly obce ke
vzniku těchto společenství
Cílem je na SFŽP dodat dostatečné množství projektových záměrů.
10:50 přichází T. Novák (přítomno 12 osob s právem hlasovat)

Strana 7/13

Usnesení 3/18: Výbor NS MAS bere na vědomí start kampaně na podporu komunitní energetiky, souhlasí
s objednáním právního poradenství pro vytvoření zakládacích dokumentů pro založení společenství komunitních
energetik u Frank Bold Advokáti do max. výše 25 000 Kč, a souhlasí s poskytnutím zájemcům z řad členských MAS
za úplatu ve výši 1 000 Kč.
všichni pro
schváleno
Národní stálá konference – informace o průběhu a hlasování
Před jednáním NSK proběhlo jednání územních partnerů, kteří se shodli na textu předložených usnesení za územní
partnery.
Na NSK konané dne 24. 11. 2020 formou videokonference byla usnesení přednesena a následně probíhalo
hlasování per rollam. Bohužel zásahem sekretariátu NSK byla tato usnesení sice uvedena v zápise v sekci, že NSK
bere na vědomí návrhy usnesení územních partnerů, ale již nebyly součástí hlasovacího lístku a tedy nebude na
následujících jednáních řešeno jejich plnění.
Postup k dalšímu vyjednávání na NSK se bude projednávat na lednovém Výboru NS MAS. V NSK dochází
k výraznému politizování. ŘO OPTP informovalo, že v novém programovém období nebude hradit náklady
sekretariátů RSK s odůvodněním, že RSK nejsou obsaženy v Nařízení EK.
J. Kuthanová doplnila, že problematika bude řešena také na dalším jednání územních partnerů.
11:22 odchází A. Hančová (přítomno 11 osob s právem hlasovat)
Informace k síťovým projektům ITI (M. Hendrichová)
ITI v novém programovém období bude mít 3 typy projektů:
1) Unikátní jeden samostatný projekt stěžejní pro významnou část území
2) Unikátní projekt složený z navazujících projektů (např. dopravní terminál, k němu výstavba lávky přes železnici,
výstavba cyklostezky, vybudování parkovacího domu)
3) Síťové, na sebe navazující projekty (např. 10 MŠ v aglomeraci) – pokud by tento typ projektů ITI vybralo, pak by
tento projekt nebyl podporovatelný z individuálních výzev.
M. Hendrichová a M. Hartych doplnili, že ITI Karlovarská aglomerace a ITI Ústecko-Chomutovská aglomerace tyto
projekty dělat nebudou, aby neblokovaly žadatele v rámci individuálních výzev.
Přítomní diskutovali míru zapojení MAS/KS MAS v nových ITI, některé KS jsou v řídících výborech, jiné dochází na
jednání ITI, případně zvou ITI na jednání KS MAS.

7. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu k 30. 11. 2020
Výdaje CHOD (spolkové výdaje) činí 73 % rozpočtu. Ušetřeny prostředky na konání valné hromady, jednání
s partnery, cestovném atd. Přečerpání v položce webhosting – nový výdaj – úprava webových stránek NS.
Členské příspěvky uhradily všechny MAS. J. Kuthanová poděkovala všem členským MAS.
Změna rozpočtu r. 2020
V souvislosti s iniciativou nákupu databáze podnikatelů Albertina je navržena změna rozpočtu – posílení položky
Ostatní služby z položek Pracovní skupina Podnikání a Program a vize ve výši 44 tis. Kč
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Diskutována možnost odměny po J. Ryšavého, který pro MAS vede web www.lags.cz a částečně se podílí na
vyjednávání některých aktivit (v rámci REACT-EU).
Usnesení 4/18: Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 11. 2020 a schvaluje změnu
rozpočtu roku 2020 k 18. 12. 2020
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce
Na jednání Výboru Kancelář NS MAS připravila, po odsouhlasení předsedou a místopředsedy Výboru, dodatky ke
smlouvě o výkonu funkce – předmětem je úprava odměny předsedy a místopředsedů Výboru. Odměna bude
snížena na 2 980 Kč. Z odměny této výše není nutné hradit sociální pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele. Pro
NS MAS jde o roční úsporu až 36 tis. Kč.
Usnesení 5/18: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatků smluv o výkonu funkce s předsedou a 3
místopředsedy Výboru NS MAS
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Smlouva o podnájmu, dodatek ke smlouvě o účetnictví
Podnájemní smlouva s MAS Horní Pomoraví o.p.s. pro zajištění kanceláře pro J. Libosvára pro rok 2021. Smlouva se
uzavírá na období 1 roku, měsíční nájemné, vč. veškerých služeb je ve stejné výši jako v roce 2020 a činí 1 728 Kč.
MAS Horní Pomoraví nebude ze smlouvy plynout žádný zisk.
Na základě zvýšeného objemu účetních prací požádala účetní firma HASLY s.r.o. o navýšení odměny za vedení
účetnictví. V roce 2020 odměna činila 4 tis. Kč, navrženo je 5 500 Kč.
Důvodem je nárůst mzdové agendy - zvýšený počet zaměstnanců (zejména osob na DPP), ke kterému došlo od
června 2020. Při kalkulaci 2000 Kč měsíčně za vedení účetnictví a 100 Kč měsíčně za 1 zaměstnance odměna
neodpovídala. V případě snížení počtu zaměstnanců (realizace méně projektů) bude odměna za vedení účetnictví
opětovně snížena.
Usnesení 6/18: 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.
všichni pro
schváleno

Přihláška do NS MAS: Místní akční skupina Blanský les – Netolicko
Kancelář NS MAS obdržela žádost místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. o vstoupení do NS MAS. Tato
MAS již členem sítě byla, vystoupila v roce 2016.
T. Novák doporučil žádost o vstup do NS MAS přijmout.
Usnesení 7/18: 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
všichni pro
schváleno
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Návrh rozpočtu pro rok 2021
P. Čáp informoval, že rozpočet NS MAS ČR je, v souladu s pravidly rozpočtování a hospodaření, navržen jako
vyrovnaný, resp. s přebytkem 1 264 Kč. Příjmy (bez projektů) činí 2 523 000 Kč (počet členských MAS 168), výdaje
2 521 736 Kč. V roce 2021 pokračuje realizace projektu MASky v obraze. Projekt OPTP II končí k 31. 3. 2021. Na
základě konzultací s ŘO OPTP bude možné předložit projekt, avšak již jen roční. Pro rok 2022 je tedy třeba počítat
s nutností hledat další zdroje financování, případně omezovat některé výdaje.
Rozpočet po kapitolách:
- Pracovní skupiny: 120 000 Kč, další náklady na jednání PS jsou zahrnuty v projektu OPTP
- Kontrolní komise: 10 000 Kč
- Aktivity společné s CSV: 45 000 Kč (Země živitelka, LEADERFest, LINC a Evropský venkovský parlament)
- Členské příspěvky v ELARD, ECOLISE a PREPARE: 92 400 Kč
- Chod organizace: 2 254 336 Kč (lehce posíleno PR, právní služby, jednání s partnery)
Usnesení 8/18: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2021
všichni pro
schváleno

Návrh na doplnění struktury NS MAS ČR (M. Hartych)
M. Hartych seznámil přítomné s návrhem na vznik odborných platforem NS MAS ČR na témata, která neřeší
pracovní skupiny (např. regionální značky, destinační management,..). Téma bude více rozpracováno a projednáno
na dalším jednání Výboru.
Usnesení 9/18: Výbor NS MAS pověřuje M. Hartycha dopracováním návrhu na vznik odborných platforem
v součinnosti s kanceláří NS MAS, termín: únor 2021
všichni pro
schváleno
Dává za úkol M. Hartychovi
č. ú.
1/18

Úkol

Termín

dopracovat v součinnosti s kanceláří NS MAS návrh na vznik odborných platforem

únor 2021

Představení projektu na podporu komunitní energetiky (M. Hartych)
Evropský klimatický fond má nově pobočku v ČR, je možné do něj předložit projekt na podporu přípravy vzniku
komunitně energetických společenství. Roční grant max. 20 tis. Euro. Termín pro podání projektu 21. února 2021.
J. Krist informoval, že MV ČR má dotační titul na podporu střešních organizací.
Usnesení 10/18: 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
všichni pro
schváleno
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Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.
2/18

Úkol

Termín

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

12.1.2021

Termíny konání výborů v roce 2021
12. 1. 2021
9. 2. 2021
9. 3. 2021
29.+30. 3. 2021
13. 4. 2021
11. 5. 2021
15. 6. 2021
13. 7. 2021
14. 9. 2021
12. 10. 2021
9. 11. 2021
14. 12. 2021

Praha
Olomouc
Praha
Valná hromada (pravděpodobně Nové Město nad Metují)
Praha
Praha
Kutná Hora (LEADERFest)
Olomouc
Loučná nad Desnou (LINC)
Praha
Olomouc
Praha

S ohledem na epidemiologickou situaci je možné, že lednový Výbor NS MAS se bude konat on-line.
Usnesení 11/18: 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
všichni pro
schváleno

Nominace inventarizační komise
Nominace: Eva Hamplová (MAS Český sever), Jiří Kmoníček (předseda Kontrolní komise) a Petr Čáp
Jednání IK se očekává v průběhu února.

Usnesení 12/18: 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
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
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8. Akce a projekty NS MAS
Projekt MASky v obraze
Výsledek hlasování per-rollam o výběru dodavatele:
Výbor NS MAS hlasoval formou per rollam od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 do 12 hodin o následujících usneseních:
Číslo usnesení

Návrh usnesení

per-rollam 1/5

Výbor NS MAS ČR bere na vědomí protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky „Vzdělávací
program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část IT dovednosti: Modul I a II“

per-rollam 2/5

Výbor NS MAS ČR bere na vědomí Písemnou zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 – III. část IT dovednosti: Modul I a
II“

Výbor NS MAS ČR rozhoduje ve veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky
v obraze 2019: IT dovednosti – Modul I a II“ o výběru nejvhodnější nabídky účastníka č. 1.,
ABS WYDA, s.r.o., Brněnská 1146/30, 591 01 Ždár nad Sázavou 1, IČ: 25326431, jehož
nabídku doporučila hodnotící komise jako nejvhodnější. Druhým dodavatelem v pořadí je
per-rollam 3/5
účastník č. 2, Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650. Třetím
dodavatelem v pořadí je účastník č. 3, ACCON human resources management, s.r.o.,
Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 Bubeneč, IČ: 2720 8371
Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu Výboru NS MAS Ing. Jiřího Krista k podpisu smlouvy ve
veřejné zakázce „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019: IT dovednosti“
per-rollam 4/5
s vítězným účastníkem – ABS WYDA, s.r.o., Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1,
IČ: 25326431
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2
Usnesení byla schválena.
Do 23. 12. 2020 běží lhůta pro podávání námitek dalšími účastníky výběrového řízení.
Aktuality
- v listopadu a prosinci se podařilo zrealizovat velké množství kurzů, které běžely v on-line režimu. Zúčastnilo se
jich 104 osob
- ŘO OP Z prodloužil výjimku pro pořádání kurzů v on-line podobě až do 30. 6. 2021. J. Hasman se domnívá, že u
modulu II Manažerské dovednosti a modulu III IT dovednosti bude lepší upřednostnit prezenční výuku, pokud to
epidemiologická situace dovolí.
- k termínu 31. 1. 2021 se bude podávat Zpráva o realizaci a žádost o platbu za období 1.7. - 31. 12. 2020. Je třeba
jednotlivým zapojeným MAS spočítat přenesenou podporu de minimis za jimi vyslané účastníky. Je také třeba
doložit doklad, kterým MAS prokáže, že účastník kurzu je v MAS zaměstnaný (pracovní smlouva, DPČ, smlouva o
výkonu funkce, atd.)
- dobré odezvy z kurzů Cestovní náhrady a Veřejné zakázky
- problémy u kurzu Finanční řízení, Cashflow pro management – výměna lektora
- M. Hendrichová sdělila, že by bylo vhodné dodávat účastníkům kurzů anotace jednotlivých kurzů již před
přihlášením na kurz. Na to reagoval. J. Hasman přislíbil, že anotace jednotlivých kurzů budou doplněny na web NS
MAS, sekce k projektu MASky v obraze.
- J. Hlavatý doplnil svou zkušenost z kurzu Právní minimum I, který byl z jeho pohledu velmi dobrý, avšak pro
neprávně orientované osoby možná náročnější, neboť lektorka používala odborné právní obraty. Na druhou stranu
však nebyla schopna reagovat na konkrétní dotaz týkající se neziskové organizace, neb jí asi nebyla pravděpodobně
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sdělena specifika školené skupiny. J. Hasman vysvětlil, že dodavatelskou firmu informuje o specificích místních
akčních skupin (NNO).
- J. Hlavatý požádal, zda by bylo možné ke každému kurzu připravit dotazník pro účastníky, který by se zabýval
očekáváními kurzů.
3/18 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o hlasování per-rollam 1/5 - 4/5 a informace o realizaci projektu
MASky v obraze
11:39 odchází M. Hartych (přítomno 10 osob s právem hlasovat)

Projekt OPTP – Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje – aktuality k přípravě
nového projektu
Na základě informací od poskytovatele dotace ŘO OPTP je třeba projekt na období od 4/2021 přepracovat, půjde
již jen o 1letý projekt do výše 3 mil. Kč. Tematicky příprava MAS na nové programové období.
Je připraven rozpočet projektu na období 4/2021 – 3/2022 s výdaji cca 2 992 195 Kč.
Vykonávané aktivity:
- poradenství pro MAS - analytik, konzultant OP, hlavní metodik)
- budování kapacit MAS - konání tematických seminářů, jednání pracovních skupin – koordinátor aktivit, odborná
činnost pracovních skupin, experti na nové programové období, experti specificky odborných témat)
- administrace projektu - vedoucí, administrátor a asistent projektu
- další služby - fotodokumentace, videodokumentace projektů dobré praxe
Usnesení 13/18: Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu projektu financovaného z OPTP a ukládá kanceláři NS
MAS připravit projektovou žádost k termínu 15. 1. 2021
všichni pro
schváleno
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.
3/18

Úkol

Termín

připravit projektovou žádost projektu financovaného z OPTP

15.1.2021

Návrh na sledování projektů se zapojením NS MAS ČR (M. Hendrichová)
M. Hendrichová připravila návrh tabulky ke sledování projektů, v nichž bude NS MAS zapojena.
Diskutováno je, v jakém rozsahu je možné tabulku sdílet na webu NS MAS a se členy Výboru.
J. Krist doplnil, že by bylo vhodné do tabulky včlenit také část o tématech, která NS MAS zajímají a ke kterým hledá
partnery.
Kancelář NS MAS připraví vypracovanou tabulku na další jednání Výboru.

9. Různé
(předsunuto s ohledem na avizované odchody z jednání Výboru)
Nabídka vstupu NS MAS do Sítě k ochraně demokracie (J. Krist)
J. Krist téma uvedl s tím, že nabídka na vstup do této organizace přišla již před koronavirovou krizí.
Síť k ochraně demokracie je neformální, apolitickou iniciativou, kterou koordinuje Rekonstrukce státu. Propojuje
nevládní organizace, firmy i neformální uskupení. Síť nemá právní subjektivitu.
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Chce propojit občanskou společnost, aby v případě ohrožení demokratického základu včas a koordinovaně
zakročila a dosáhla nápravy.
Mají 50 expertů, kteří monitorují dění a formulují stanoviska – členové debatují a sdílejí poznatky.
J. Hlavatý doplnil, že za organizací stojí také Frank Bold Society.
Zastupovat NS MAS by měl J. Krist. Dle dostupných informací nejde o kontinuální aktivní činnost.
Usnesení 14/18: Výbor NS MAS schvaluje vstup NS MAS do Sítě k ochraně demokracie
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 4
schváleno
13:13 odchází G. Charouzek (přítomno 9 osob s právem hlasovat)

10. Zprávy z krajů
Karlovarský kraj
- Karlovarský kraj si zvolil dne 14. 12. 2020 nové vedení kraje a hejtmana – Petr Kulhánek
- J. Krist doplnil, že bylo zvoleno vedení Asociace krajů – předsedou se stal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
a místopředsedou hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
Jihomoravský kraj
- V. Hrdoušek informoval, že byla navázána smluvní spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy
- ve spolupráci s GaREP byl vytvořen animační manuál. Po jeho opřipomínkování ze strany NS MAS bude manuál
dán k dispozici pro potřeby MAS
- P. Revenda uvedl, že 1/3 MAS Jihomoravského kraje nemá proplacený jediný projekt v IROP. Dle jeho názoru je
to zapříčiněno způsobem přípravy výzev a prvotním zpožděním na MMR.
J. Hlavatý k tématu doplnil, že není výjimkou několika měsícové trvání administrace žádosti o platbu v projektech
IROP, ačkoli dle pravidel je doba na zpracování ŽoP 90 dní. J. Florian apeloval, aby v případě těchto a podobných
problémů byl včas informován a mohl situaci řešit s ŘO IROP.
Olomoucký kraj
– jednání s novým vedením kraje – příprava malého LEADERu

11. Pracovní skupiny
PS Vzdělávání
Zápis z jednávání PS vzdělávání ze dne 10. 12. 2020 je zveřejněn na webu NS MAS.

Závěrem J. Krist popřál všem požehnané Vánoce a vše nejlepší a hlavně zdraví do roku 2021.
Konec jednání: 13:33
Další jednání Výboru se uskuteční 12. 1. 2021 od 10:00

Ověřil dne:

x. 1. 2021

Markéta Hendrichová

x. 1. 2021

Ondřej Večeř

