Praha, 11. května 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 23/19–22
11. května 2021

Termín

Praha 1, Senovážné náměstí 23, místnost 254 + on-line ZOOM

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, z toho on-line: J. Doubnerová, J. Florian, M. Hartych,
G. Charouzek, J. Kuthanová, M. Kovářová
náhradníci: P. Karlubík, P. Martinů,
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, E. Malíková

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno v 10:08 předsedou Výboru NS MAS Jiřím Kristem. Jednání Výboru se tentokráte
uskutečnilo kombinovanou formou, kdy část členů výboru byla přítomna v Praze a část se účastnila formou
videokonference prostřednictví ZOOM. Předseda dále informoval, že finišuje jak vyjednávání nového
programového období, tak dopracování stávajícího období. Standardizaci pro nové programové období získaly
všechny MAS, které o ni požádaly (180).
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 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: J. Doubnerová, O. Večeř
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: --1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
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5.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
‐
‐
‐

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
‐
‐

7.

novinky z vyjednávání a dotační politiky
zapojení MAS do OP ŽP 2021-2027 a spolupráce se SF ŽP (J. Krist)
střet zájmů ve fungování MAS v programovém období 2021-2027 (O. Večeř)

přehled čerpání rozpočtu k 30. 4. 2021
schválení zahraničních cest – G. Charouzek Slovensko – VH Prepare

Akce a projekty NS MAS
‐
‐
‐

MASky v obraze – přehled realizace + plán manažerských kurzů
Projekt ECF – program školení facilitátorů komunitní energetiky
Projekt OPTP 2021 – aktuality projektu

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny

10. Různé
‐

Žádost MAS Vyhlídky o projednání možnosti změny standardizace

Usnesení 1/23: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 5. 2021
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/22
2/22
3/22

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 4. 2021
Výbor NS MAS jmenuje Marka Hartycha jako zástupce NS MAS v platformě Státní
politiky životního prostředí 2030
Výbor NS MAS schvaluje uzavření memoranda o spolupráci mezi NS MAS a
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v oblasti rozvoje budování sítí elektronických
komunikací a pověřuje předsedu Výboru J. Krista k přípravě rámcové smlouvy o
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Plnění

Bere na vědomí:
č.

Text

1/22

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

2/22

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů ke dni
13. 4. 2021

3/22
4/22
5/22
6/22

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2021
Výbor NS MAS bere na vědomí informace o výstupech z Valné hromady NS MAS, projektech ECF, OPTP a
LEADERFestu
Výbor NS MAS bere na vědomí informace z krajů
Výbor NS MAS bere na vědomí informace z PS Vzdělávání

-
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Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
č. ú.
1/8
2/20
1/21

Úkol
sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů
zapracovat platformy jako koordinované nástroje diskuze členské základny
NS MAS do směrnic NS MAS
zapracovat částku 367 379,82 Kč do rozpočtu NS MAS a předložit tuto
změnu rozpočtu Výboru ke schválení

Termín

Plnění

průběžně

-

23.3.2021

splněno

13.4.2021

pokračuje, do
8.6.2021

Dává za úkol členům Výboru/zástupcům KS MAS
č. ú.

Úkol

připomínkovat dokument Systém zapojování NS MAS do projektů
v různých rolích
M. Hendrichová požádala, aby byl dokument zveřejněn na webu NS MAS.
3/20

Termín

Plnění

23. 3. 2021

splněno

Dává za úkol
č. ú.
2/9
1/10

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

-

1/23 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)
Budoucí období 2021-2027
Obecné, harmonogram schvalování OP, dohody o partnerství
- Dohoda o partnerství – zpracována finální verze, která bude představena na jednání Vlády ČR
- v nejbližších dnech se očekává podpis Memoranda s územními partnery k podpoře zvýšení alokace v pro
LEADER/CLLD v jednotlivých operačních programech
- spuštěn Integrovaný systém projektových záměrů (ISZP) na www.projektovezamery.cz, centrální místo pro
sběr projektových záměrů, který bude tvořit základnu pro Národní investiční plán, ale i projekty menšího rázu
IROP II
- 4. 5. 2021 proběhlo jednání Monitorovacího výboru IROP,PV IROP - vyjednává se navýšení alokace CLLD v IROP
dle dřívějších požadavků + 2 % z alokace určených na veřejná prostranství (SC 2.2), se závazkem plnění tematické
koncentrace
- současně běží iniciativy některých územních partnerů
- CLLD bude nově plnit klimatický příspěvek ve výši 2,1 %
- z IROP II vypadla podpora vyšších odborných škol – řeší to Česká biskupská konference
- na webové stránce ks.crr.cz by spuštěn konzultační servis IROP II
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OP Z+
- od posledního jednání Výboru beze změn, PS Sociální ve spolupráci s MPSV připravuje informační/motivační
seminář k podporovaným aktivitám
OP ŽP
- aktuální alokace činí 400 mil. Kč v oblastech podpory energetická efektivita a úspora energií ve veřejných
budovách
- memorandum ÚP požaduje 2 %, což činí 1,2 mld. Kč – o této alokaci bude možné jednat, pokud se MAS osvědčí
OP TAK
- proběhlo jednání mezi ŘO SZP a OP TAK o překryvech: rozhodnutí, do kterého OP bude projekt zařazen, bude
na MAS, SZIF připraví pro MAS rozcestník, kam jaký typ projektu zařadit
- před zahájením prací na akčním plánu OP TAK by bylo vhodné, aby NS MAS ve spolupráci s MPO uspořádala
seminář pro MAS, usiluje se o zahájení co nejdříve
- alokace pro MAS – pokud se osvědčí v oblasti podpory Digitalizace a robotizace malých a středních podniků,
možné navýšení alokace pro CLLD
OPTP (režie MAS)
- výše alokace stanovena na 1,3 mld. Kč + financování ze státního rozpočtu, celkem 2,4 mld. Kč, o 0,4 mld. Kč
více než v současném programovém období
Nové programy/fondy
- žádný z nových OP/fondů nepočítá s CLLD
- zároveň spuštění nových programů s sebou nese omezení v rozsahu některých OP (OP TAK, OP ŽP), což se
negativně ovlivňuje alokaci pro CLLD
- zapojení MAS v Modernizačním fondu - energetické poradenství – koncept inovačních poradců s koncentrací na
energetiku – ideálně z Národního plánu obnovy
Stávající období 2014-2020
PRV
- MZe chystá pokyny, jakým způsobem bude přerozdělována alokace v přechodném období:
– 1. uvolnění: MAS, které mají k 19. 4. 2021 zazávazkováno 60 % alokace, získají alokaci přechodného období
automaticky
- 2. uvolnění: MAS, které budou mít k 31. 8. 2021 zazávazkováno 60 % alokace
- 3. uvolnění: MAS, které budou mít k 31. 1. 2022 zazávazkováno 70 % alokace
IROP
- 3.5.2021 byl MMR na MAS rozeslán e-mail s pokyny k dočerpání alokace CLLD v IROP: alokaci již nebude možné
přesouvat do následujícího roku, poslední výzvy je možné vyhlásit k 15.11.2021, alokace výzvy je snížena na 200
tis. Kč (je možné sesbírat zbylé prostředky v různých opatření dohromady bez nutnosti změny
strategie/finančního plánu)
- zpožděné čerpání: Mikulovsko a další MAS – pokud vědí, že se jim nepodaří alokaci vyčerpat, je vhodné se
alokace vzdát, aby mohla být přerozdělena mezi jiné MAS, spíše půjde o menší objem prostředků
- 2 MAS nemají v realizaci žádný projekt
Standardizace MAS
- všechny MAS standardizovány (180)
- na Platformě CLLD předběžně řešena problematika dozahrnutí bílých míst (viz bod programu Různé – žádost
MAS Vyhlídky) do strategie: dle MMR-ORP by bylo nutné provést revizi metodického stanoviska ministryně č. 14
a šlo by i o zásah do připravované výzvy na koncepční části strategií MAS, není ze strany MMR doporučováno,
pouze v případě většího množství obcí či MAS a žádosti ze strany NS MAS.
G. Charouzek doplnil, že na Vysočině jde o MAS Telčsko.
- výzva k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 21+: bude vyhlášena v nejbližší době a potrvá 3 měsíce
ode dne vyhlášení; struktura strategie se nemění a je upravena metodickým stanoviskem ministryně č. 12;
hodnocení strategií je upraveno metodickým stanoviskem ministryně č. 14
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- ŘO jednotlivých OP si připravují šablony pro akční plány (programové rámce) OP – šablony se budou nahrávat
do nového monitorovacího systému
- pracovní verze šablony IROP II je zveřejněna na webových stránkách MMR
11:00 přichází A. Lahoda (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
Diskuze:
M. Oliva vznesl dotaz, zda MAS obdrží, obdobně jako pro současné období, certifikát o získání standardizace.
J. Florian reagoval, že v rámci standardizace byl MAS v systému zaslán Protokol zhodnocení, jehož první strana
potvrzuje splnění standardizace, včetně podpisu R. Nikischera.
Proběhla diskuze ohledně iniciativy Předsedy Senátu a Stálé komise Senátu pro venkov k problematice alokace
CLLD v IROP II.
O. Večeř informoval o problémech několika projektů v PRV, článku 20. P. Martinů se připojila k tématu, SZIF lpí
na byrokratických postupech při administrativních kontrolách projektových žádostí a žádostí o platbu projektů
z čl. 20. J. Kuthanová požádala přítomné, aby zaslaly tyto podněty J. Florianovi k řešení a posouzení, zda jednat
s ŘO.
Usnesení 2/23 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání jednotlivých operačních programů
ke dni 11. 5. 2021 a NS MAS vítá iniciativy územních partnerů a senátorů na podporu navýšení alokace CLLD v
IROP na 10 % z celkové alokace IROP na období 2021+ a připomíná návrh na způsob navýšení alokace
ze specifického cíle 2.2 Veřejná prostranství v rámci tematické koncentrace
všichni pro
schváleno

Zapojení MAS do OP ŽP 2021-2027 a spolupráce se Státním fondem ŽP (Krist)
Ředitel SF ŽP p. Valdman zaslal NS MAS dopis s poděkováním a vyjádřením podpory další spolupráce
v Operačním programu Životní prostředí 2021-27.
Na konci června by měla proběhnout schůzka za účasti J. Krista a M. Hartycha k tématu navýšení prostředků MAS
v OPŽP a poradenství ze strany MAS v Modernizačním fondu, aj.
Přítomní se shodli na uvedeném a podpořili pokračování spolupráce.
Střet zájmů ve fungování MAS v programovém období 2021-2027 (Večeř)
O. Večeř seznámil přítomné s problematikou střetu zájmů při výkonu činnosti MAS. V MAS Šternbersko nastala
situace, kdy předseda správní rady MAS je zároveň starostou města zastoupeného v MAS a taktéž působí ve
správní
radě
vodohospodářské
organizace.
Dle výkladu právní kanceláře, který si nechala zpracovat MAS Šternbersko, ke střetu zájmu může v docházet
v případech, kdy se člen MAS uchází o dotaci v rámci výzvy dané MAS v CLLD, a zároveň je v MAS zastoupen při
hodnocení a výběru projektů (např. výběrová komise) . A dále v případě, že se člen MAS uchází o veřejnou
zakázku zadávanou MAS.
J. Krist uvedl, že také v MAS Opavsko byla řešena obdobná situace, jako v MAS Šternbersko. Dal na zvážení, zda
by nebylo vhodné zpracovat systémový postup – právní výklad pro MAS.
J. Florian doplnil, že na Platformě CLLD byla řešena problematika svazku obcí/mikroregionů – zda může
v rozhodovacím orgánu MAS hlasovat zástupce svazku obcí, pokud jde o žádost o dotaci obce, která je členem
svazku obcí. ŘO pokračuje v řešení.
O. Večeř uzavřel, že se bude tématem nadále zabývat.

Strana 6/10

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu 30. 4. 2021
Čerpání probíhá průběžně, v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové čerpání z CHOD (členské příspěvky) činí
21 %.
Splatnost členských příspěvků v NS MAS je do 30. 6. 2021.
2/23 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 4. 2021

Schválení zahraničních cest
Je připravována cesta G. Charouzka na Valnou hromadu PREPARE v Banské Bystrici v termínu 17. - 19. 6. 2021. Na
programu jednání bude volba nového vedení a nových členů PREPARE, prezentace místních MAS a Slovenského
vidieckého parlamentu.
Diskutována možnost volby hromadné dopravy místo jízdy osobním autem. Výborem byla doporučena spíše
cesta hromadnou dopravou. G. Charouzek reagoval, že v případě kolizní časové situace je možné vyslání i
zástupkyni PS Mezinárodní spolupráce Kristiny Garrido Holmové.
Usnesení 3/23 Výbor NS MAS schvaluje vyslání Gustava Charouzka/zástupkyně Kristiny Garrido Holmové na
zahraniční pracovní cestu v termínu 17. - 19. 6. 2021 do Banské Bystrice a doporučuje využít pro cestu hromadné
dopravy
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2
schváleno

7. Akce a projekty NS MAS
MASky v obraze – přehled realizace + plán manažerských kurzů
J. Hasman seznámil přítomné s aktualitami projektu.
A. Příprava kurzů Manažerské dovednosti
- pro zapojení je třeba mít přidělenou veřejnou podporu (týká se dosud nezapojených členských MAS,
případně MAS, které již přidělenou veřejnou podporu vyčerpaly)
- termíny realizace kurzů: září 2021 - duben 2022, v prezenční formě; termíny budou známy do konce
července a budou zveřejněny naráz
- 2 sady kurzů: 1. sada: Řízení MAS a jejího pracovního týmu (kreativní metody řízení, time management,
týmová spolupráce, projektové řízení, strategické plánování), 2. sada: Vnější role MAS v území (efektivní
komunikace, metody participativního plánování, facilitace veřejných jednání a vyjednávání, konfliktní
situace)
- pravidla pro zapojení:
o kurzy jsou vhodné pro služebně „mladší“ pracovníky ve vedoucí pozici
o účastníky do kurzů bude delegovat krajská síť, neboť počet kurzů je omezen. Pro každou KS je
navržen počet účastníků pro každý kurz
o brát v potaz i schopnost zvolených pracovníků naplnit bagatelní podporu (40 hodin)
Následovala diskuze ke zvolené formě výběru účastníků do manažerských kurzů. P. Martinů s návrhem
nesouhlasí, rozhodnout o zapojení do kurzu by měla MAS (manažer/ředitel). J. Hasman reagoval, že jde o
nejspravedlivější postup výběru uchazečů o kurzy.
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Seznamy účastníků za jednotlivé kraje je již možné sbírat. KS budou mít k dispozici seznamy již proškolených
osob.
J. Doubnerová reagovala, že s ohledem na počet MAS v Libereckém kraji je možné, že kurzy nebudou zcela
naplněny a bude možné dát volná místa k dispozici.
J. Kuthanová diskuzi uzavřela s tím, že J. Hasman návrh způsobu výběru účastníků kurzů byl předem diskutován
jak s P. Čápem, tak s ní, a shodli se, vzhledem k situaci, na tomto postupu.
M. Oliva a souhlasí s navrženým způsobem výběru zájemců o kurzy. Bylo by vhodné nastavit kritéria výběru
zájemců na úrovni KS s ohledem na zkušenosti pracovníků jednotlivých MAS.
12:02 odchází T. Novák (přítomno 11 osob s právem hlasovat)
Byly navrženy 2 návrhy usnesení:
Návrh 1: Výbor NS MAS Výbor NS ukládá členům Výboru spolupracovat na nominaci zájemců o školení v modulu
Manažerské dovednosti v rámci projektu MASky v obraze v rámci kraje, na základě podkladů zaslaných kanceláří
NS MAS, kritéria výběru budou nastavena v rámci každého kraje dle vlastních potřeb, v termínu do konce června
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3
Návrh 2: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS zpracovat rychlý aktuální průzkum mezi všemi MAS s konkrétní
nabídkou kurzů a teprve následně řešit případné kvóty pro MAS nebo kraje
Nehlasováno, přijat návrh č. 1
Usnesení 4/23 Výbor NS MAS Výbor NS ukládá členům Výboru spolupracovat na nominaci zájemců o školení
v modulu Manažerské dovednosti v rámci projektu MASky v obraze v rámci kraje, na základě podkladů zaslaných
kanceláří NS MAS, kritéria výběru budou nastavena v rámci každého kraje dle vlastních potřeb, v termínu do
konce června
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3
schváleno
B. Přehled realizace
-

končí 2. rok realizace projektu z celkových 3 let
122 zapojených MAS, kumulativně účastníků: 364, počet individuálních účastníků: 180
bagatelní podporu splnilo 19 účastníků kurzů
nezapojené MAS byly kontaktovány, vůle k zapojení
do 30. 6. 2021 budou probíhat kurzy v elektronické podobě (zejména IT), o ekonomické a účetní kurzy již není
velký zájem
- smlouvy s dodavateli kurzů jsou uzavřeny do 30. 4. 2022, poté možné vyhlášení doplňkových kurzů v případě
dostatečné finanční rezervy
12:23 přichází T. Novák (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
Projekt ECF – program školení facilitátorů komunitní energetiky
P. Čáp poděkoval za nominace facilitátorů k proškolení ze všech krajů. Program školení je připraven, dodavatel
školení (RESCoop.eu) se seznamuje s potřebami účastníků.
J. Krist doplnil, že do poloviny června bude realizován obecný seminář pro všechny MAS k tématu komunitní
energetiky – v rámci projektu OPTP realizovaném NS MAS.
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Projekt OPTP 2021 – aktuality projektu
B. Horáková uvedla, že realizace projektu začala 1. 4. 2021. Pro MAS budou opět realizovány tematické
dny/semináře, které připravují vedoucí pracovních skupin ve spolupráci s Eliškou Malíkovou. V nejbližších dnech
se rozběhne cyklus seminářů k tématu Středního článku vedení regionálního školství – představení pilotáže
v okresech Svitavy a Semily.
Činnost konzultantů CLLD a expertů na OP bude zahájena v nejbližší době.

3/23 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektů MASky v obraze, Školení facilitátorů komunitní
energetiky a OPTP 2021

8. Zprávy z krajů
Středočeský kraj
- 4. 6. 2021 proběhne jednání KS v Úvalech
LeaderFEST: po jednání s Celostátní sítí pro venkov stanoven předběžný termín 21. - 23. 9. 2021
- v případě, že se nebude konat LINC, je možné, že LEADERFest proběhne v termínu LINCu (14. – 16. 9. 2021).
Rozhodnutí o konání či nekonání LINC bude koncem května.
- kontaktovat prezentující na jednotlivých workshopech do konce června
J. Krist doplnil, že 23. a 24. 9. 2021 se uskuteční setkání českých a slovenských MAS (možná kolize
s LEADERFestem).
Pardubický kraj
- proběhla valná KS MAS Pardubického kraje, které se účastnili taktéž radní Pardubického kraje pro ŽP a
zemědělství a pro regionální rozvoj, obnovena jednání k realizaci malého LEADERu
- příprava spolupráce na projektu IEVA (Institut environmentálních výzkumů a aplikací) – tvorba akčních plánů na
adaptační opatření pro klimatickou změnu, tipování prioritních oblastí
- zřízena platforma na úrovni KS k Modernizačnímu fondu
Liberecký kraj
- MAS Libereckého a Ústeckého kraje se účastnily on-line setkání Euroregionu Nisa – výměna zkušeností
z administrace LEADERu, hledání možností přeshraniční spolupráce i mimo PRV
Ústecký kraj
- na základě zadání Ústeckého kraje proběhlo dotazníkové šetření k použití při přípravě transformačního plánu
na téma priorit pro obce: 1. problematika odpadového hospodářství,
2. nové využití brownfieldů
3. digitalizace a vysokorychlostní internet
4. vzdělávání, sociální služby
5. instalace lokálních zdrojů energie
6. udržitelná doprava
7. výroba a dálkový rozvod tepla
Moravskoslezský kraj
- výzva kraji, aby do přípravy transformačního plánu byl zapojen celý kraj nikoli pouze velká města s velkými
projekty (V Moravskoslezském kraji leží 9 měst nad 25 tis. obyvatel a 293 měst s počtem obyvatel pod 25 tis.)
- proběhla schůzka s regionální televizí Polar, která připravuje vysílání v Moravskolezském kraji – koncept MAS se
jim líbí a možná spolupráce v dalších krajích ČR, součástí jejich činnosti je i řešení problémů v obcích do 10 tis.
obyvatel
Olomoucký kraj
- 18. 5. proběhne jednání KS, naposledy on-line, v červnu je plánována valná hromada již v prezenční formě
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- proběhl sběr projektových záměrů do ITI Olomoucké aglomerace (zahrnuje 200 obcí z celkových 400 obcí
Olomouckého kraje) – předloženy projektové záměry ve výši 5,4 mld. Kč, ačkoli nabídka byla na 900 mil. Kč
kraj Vysočina
- řeší se vedení připravované vysokorychlostní vlakové dráhy – obce s plánem nesouhlasí, iniciována schůzka
s krajem. K tématu M. Oliva doplnil, že ve Středočeském kraji je problematika řešena, zaznamenán značný odpor
dotčených obcí, zemědělců – MAS možným mediátorem. Navrhl společnou schůzku Středočeského, Ústeckého a
kraje Vysočina.
- počátkem června se uskuteční konference MAS kraje Vysočina
- Konference na začátek června – co se povedlo v MAS – ke zefektivnění chodu kanceláře
Plzeňský kraj
- Venkovský dům Plzeňského kraje – podána žádost o přesun domu více do centra města v budově, která
poskytuje další možnosti, např. pořádání tiskových konferencí, co-workingu atd.
Královehradecký kraj
- KS založila pracovní skupinu Vzdělávání, pracovní skupinu PR (řešeny Regiony sobě v Královehradeckém kraji)
- 5. 5. 2021 proběhlo již prezenční jednání RSK – pozitivní reakce vedení kraje na činnost MAS
- některé MAS připravují práci na akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
Karlovarský kraj
- KS zpracovává česko-německou strategii pro projekty přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem
Tlak ze SZIFu na byrokratické postupy, problematika článku 20,
Hartych, Martinů – velké problémy při kontrolách, bazírují na maličkostech. J. Kuthanová požádala, aby podněty
byly zaslány J. Florianovi
Zlínský kraj
- jednání KS proběhne 17.5.
4/23 Výbor NS MAS bere na vědomí informace z krajů
13:18 odchází J. Krist (přítomno 11 osob s právem hlasovat)

9. Pracovní skupiny
PS Vzdělávání – zpráva ze dne 6. 5. 2021
- 6. 5. 2021 proběhlo on-line jednání PS, kterého se účastnila Hana Barboříková, koordinátorka MŠMT
k problematice Středního článku.
- v průběhu května a června proběhnou semináře o pilotáže Středního článku (v rámci projektu NS MAS OPTP
2021)
- 20. 4. 2021 proběhl další ročník konference Úspěch pro každého žáka – výstupy a dostupné záznamy vybraných
příspěvků: https://ucimekvalitne.cz/2021/vystupy/
5/23 Výbor NS MAS bere na vědomí informace z PS Vzdělávání

10. Různé
Žádost MAS Vyhlídky o projednání možnosti změny standardizace
Částečně řešeno již v bodu programu č. 5. MAS Vyhlídky by ráda do svého území přijala 1 další obec.
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G. Charouzek informoval o situaci v MAS Telčsko. Obec se přihlásila MAS s žádostí o zařazení do území MAS 2 dny
po skončení standardizace. Jde o obec, která byla dříve v území jiné MAS a nově byla nezařazená. Bylo
projednáváno s MMR, nevidí důvod téma otevírat.
J. Kuthanová konstatovala, že čas na přípravu standardizace byl téměř 1 rok a v území tedy byl dostatek času na
řešení zapojení obcí do území MAS.
Dle J. Floriana a P. Martinů je možné o území jednat v rámci střednědobé evaluace.
J. Florian doporučil, aby MAS v rámci standardizace požádaly o změnu území, i když to není povolené. Následně
MMR-ORP může povoliv výjimku.
J. Kuthanová uzavřela diskuzi: většinový názor přítomných je nechat úpravu území MAS na střednědobou
evaluaci. Pokud v krajích existují další MAS s tímto problémem, ať napíší do 18. 5. 2021 e-mail na Kancelář, v kopii
na J. Floriana k řešení.
Informace z Platformy pro venkovskou mládež: v termínu 3. – 5. 8. 2021 proběhne pro mladé zaměstnance MAS
LEADERcamp v Koutech, Ledeč nad Sázavou. Připravuje P. Čáp s T. Harantem, na programu přednášky ale i
sportovní aktivity.
Na příštím jednání Výboru bude řešena možnost konání Výborů jak prezenčně, tak on-line k šetření nákladů a
času účastníků jednání.
Konec jednání: 13:37
Další jednání Výboru se uskuteční 8. 6. 2021 od 10:00 v Praze

Ověřil dne:

3. 6. 2021

Jitka Doubnerová

3. 6. 2021

Ondřej Večeř

