Praha, 8. června 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 24/19–22
8. června 2021

Termín

Praha 1, Senovážné náměstí 23, místnost 254

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru
Náhradníci: P. Martinů, V. Poláchová
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, E. Malíková

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno v 10:10 předsedou Výboru NS MAS Jiřím Kristem. Přivítal přítomné na prvním plně
prezenčním jednání po téměř roční odmlce a vyjádřil naději, že prezenční jednání, s ohledem na postupující
očkování proti COVID, budou nadále pokračovat. Národní síť zejména v měsících červnu a září čeká náročné
období spojené s vyjednáváním a aktivitami ať už plánovanými či odloženými.
Dále požádal přítomné o pružné jednání, neboť od 14:00 se J. Florian a J. Kuthanová účastní schůzky na MMR ve
věci budoucího OPTP.
10:15 přichází T. Novák (přítomno 10 osob s právem hlasovat)
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, M. Kovářová
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)
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2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

5.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
‐
‐
‐

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
‐
‐
‐

7.

novinky z vyjednávání a dotační politiky
návrh KS MAS Vysočiny – vyjednávání stejných podmínek
využití nových alokací PRV v přechodném období – časové znevýhodnění MAS, které obdržely
bonusovou alokaci v roce 2020 (KS Olomouckého kraje)

úprava způsobu jednání Výboru (M. Hendrichová)
návrh kampaně NS MAS (úkol 1/21)
přehled čerpání rozpočtu k 31. 5. 2021

Akce a projekty NS MAS
‐
‐

LEADERFest 2021 – aktuální situace
Země živitelka

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny
‐

PS Vzdělávání: Zpráva o činnosti a Zápis z jednání

10. Různé
Usnesení 1/24: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 6. 2021
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/23
2/23

3/23

4/23

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 5. 2021
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
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
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

Plnění
-

-

-
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/23

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

2/23

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 4. 2021

3/23

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

4/23
5/23

Výbor NS MAS bere na vědomí informace z krajů
Výbor NS MAS bere na vědomí informace z PS Vzdělávání

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

Úkol
sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
fondů
zapracovat částku 367 379,82 Kč do rozpočtu NS MAS a předložit tuto
změnu rozpočtu Výboru ke schválení

Termín

Plnění

průběžně

-

11.5.2021

splněno, na
programu

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

-

1/24 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)
Obecné informace
Informace z jednání Rady ESI fondy (19. 5. 2021)
- ČR zrychlila čerpání z fondů EU v současném období – cca na pozici v průměru, z pohledu ministerstev jde o
úspěch.
- Čerpání CLLD: velké rozdíly v čerpání IROP – jsou MAS, které mají vyčerpáno 96 % alokace, ale jsou i MAS,
které mají problémy plnit milníky. Taktéž v ITI jsou velké rozdíly v čerpání.
- ŘO stále počítají s nastavenými termíny: předložení finálních verzí EK srpen – září 2021, nicméně Dohoda o
partnerství stále není podepsána a není jasné, zda bude do podzimních parlamentních voleb.
Podpora partnerů k navýšení alokace CLLD
- v návaznosti na navýšení alokace prostředků z EU o polovinu až na 1 bilion Kč (díky zapojení Modernizačního
fondu, Fondu spravedlivé transformace a Národního plánu obnovy) je třeba vyjednávat taktéž navýšení pro CLLD,
v ČR prozatím není zapojení CLLD do těchto nových nástrojů, na rozdíl od dalších států EU.
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SFŽP – připravuje se jednání k širokému zapojení MAS nejen v OP ŽP, vč. animace, ale v rámci grantové části –
Snižování energetické náročnosti budov, ale i další oblasti.
Úkol pro zástupce KS - připomenout MAS anketu týkající se zapojení MAS v OP ŽP (dotazník rozesílaný J.
Libosvárem) – čím více MAS projeví zájem o zapojen v OP, tím lepší vyjednávací podmínky budou.
Jednání územních partnerů – svoláno SMO ČR na 23. 6. 2021 on-line před jednáním NSK (23. a 24. 6. 2021
v kombinované formě).
Stávající období
PRV
- Problematika propojenosti podniků v případě římskokatolických farností, které v čl. 20 realizují klubovny –
farnosti organizačně spadají pod biskupství, de minimis má být stanovena na biskupství, které může mít de
minimis již vyčerpané. Biskupství (=diecéze) je pro ŘO PRV 1 podnik.
- Ostatních NNO se to nejspíše netýká – kromě samostatného IČ musí být i rozhodování nezávislé na střešní
organizaci – skauti, dobrovolní hasiči, apod.
- ŘO PRV zaslal MAS dopis, jak bude řešeno rozdělení alokace v přechodném období. Rozeslány odlišné dopisy:
pro MAS, které již splnily milníky (zazávazkováno min. 60 % alokace k 19. 4. 2021); a pro MAS, které je dosud
nesplnily (k 31. 8. 2021 60 % alokace, k 31. 1. 2022 70 % alokace a k 31. 8. 2022). Asi 100 MAS splňuje podmínku,
asi 70 nesplňuje.
- Je nutné ŘO informovat, zda MAS o alokaci mají či nemají zájem. Pokud se MAS o alokaci nepřihlásí, o alokaci
přijdou. MAS Mikulovsko v PRV dosud nevyhlásila žádnou výzvu.
- Nespokojenost ze strany MAS, které v loňském roce dostaly alokaci navíc za vzorné čerpání a nestihly ji ještě
vyčerpat – nejsou tím pádem mezi MAS, které dostanou alokaci hned.
- Alokace může být využita na schválené fiche SCLLD. Pokud bude MAS chtít využít i jiné fiche, bude nutné
změnit strategii (jako podklad pro změnu SCLLD je možné využít i šetření v rámci evaluace). Zatím není
stanoveno, jak bude MZe přistupovat k přepočítávání pracovních míst v povinném indikátoru. MZe to nyní
vyjednává s EK.
- Výzvy bude možné vyhlašovat ještě v roce 2023, případně i do roku 2024 – pouze zbytková alokace.
IROP
- Výzvy je možné vyhlásit do 15.11.2021 s uzávěrkou do 15.12.2021, minimální alokace 200 tis. Kč – je možné
použít prostředky ze všech opatření do poslední výzvy.
- Pokud MAS ví, že alokaci nedokáže vyčerpat, je možné se jí vzdát ve prospěch (přerozdělení) jiným MAS.
Budoucí období
- Standardizovány všechny MAS, již byl spuštěn proces změny standardizace, např. změn v členech orgánů nebo
členech MAS (povinnost hlásit do 20 dnů od změny) – změny se již nemají hlásit do staré standardizace, ale pouze
do nové. Zatím nefunguje, ale je v plánu, že ze systému budou generovány prezenční listiny jednání orgánů, tudíž
je nutné, aby změny byly hlášeny, aby byly platné vygenerované prezenční listiny.
- 24. 5. 2021 vyhlášena výzva k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 2021-27, termín předkládání
strategií je od 1.6. do 31. 8. 2021, nepředpokládá se prodloužení termínu; cca 20 MAS má SCLLD již odevzdáno.
Hodnocení provádí Ernst & Young. Nutné správně dodržovat publicitu – dle IROP 4.2.
- od 1.7.2021 by měl fungovat nový monitorovací systém, budou se do něj předkládat akční plány a následně
výzvy MAS.
- MMR má zájem o větší propojení MAS a destinačních společností – NS MAS připraví průzkum na téma
spolupráce MAS a destinační společnostmi na jejich území. Po provedení průzkumu možné sjednání schůzky s
Odborem cestovního ruchu MMR.
IROP II – očekává se jednání, na kterém bude vyjasněno tematické vymezení aktivit v CLLD vs. aktivity
podporované v centrálních výzvách.
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OPZ+ - 28. 5. 2021 proběhl tematický seminář pro MAS „Inspirativní aktivity OP Z+“ (Prezentace a videozáznam z
tematického dne Inspirativní aktivity v OPZ+ 28.5.2021 | NS MAS (nsmascr.cz)
OPTP
Jednání 8. 6. 2021, ze strany ŘO navrhován počet plných úvazků (FTE v rozmezí 2,5 – 4,5) v závislosti na velikosti
MAS počet obyvatel MAS/. S tím NS MAS nesouhlasí, trvá na dříve navrženém propočtu alokace: počet obyvatel,
rozloha, počet obcí + počet administrovaných OP, s možností flexibilního zaměstnávání (částečné úvazky, DPČ,
DPP).
ŠKODA AUTO – hledá partnery, kteří by pomohli se zaváděním nabíjecích míst na celém území ČR (30 – 50 tisíc
nabíjecích míst). J. Krist na jednání reagoval, že MAS mohou s touto aktivitou pomoci.
Zohledňování regionálních specifik při rozdělování alokací
- MMR ORP řeší, zda při rozdělování alokací MAS v jednotlivých operačních programech zohledňovat regionální
specifika (rozvinutý, chudý, s vysokou nezaměstnaností, atd.), což komplikuje dosavadní dohodu s NS MAS, kdy
při rozdělení alokace budou brány v potaz parametry plocha, počet obyvatel nebo jejich kombinace.
- M. Hartych reagoval, že např. v OP ŽP v případě aktivity Zateplování veřejných budov by mohlo být aplikováno
kritérium počet obcí.
- J. Doubnerová uvedla, že v případě OP Z+ je možné brát v potaz index sociálního vyloučení. Nicméně MAS
s vysokým indexem sociálního vyloučení mají problémy s čerpáním z OP Z (MAS Frýdlantsko, Sokolovsko),
v území chybí vhodní žadatelé.
- Debata byla zakončena s tím, že NS MAS nebude podporovat další parametry, pouze již navržené, na nichž
panuje shoda: plocha, počet obyvatel nebo jejich kombinace.
Návrh KS MAS Vysočiny – vyjednávání stejných podmínek
KS MAS Vysočiny předložila návrh, aby byly vyjednávány stejné podmínky pro MAS bez ohledu na to, zda se MAS
nachází v méně rozvinutém nebo přechodovém regionu. Vysočina spolu s Jihomoravským krajem tvoří jeden
NUTS II, ačkoli každý z krajů je na jiné ekonomické úrovni.
M. Hartych za Ústecký kraj s návrhem nesouhlasí, jde proti kohezním principům a snahám o snižování rozdílů
mezi regiony. Stejný názor zastává M. Hendrichová.
J. Krist doplnil, že iniciativa je předkládána pozdě. NS MAS se musí soustředit na podporu k navýšení zapojení
CLLD v jednotlivých OP. Bohatší regiony jsou bonifikovány tím, že jim bude dorovnána míra financování EU
do výše 85 % na úroveň méně rozvinutých regionů, z národních prostředků.
Usnesení 2/24 Výbor NS MAS schvaluje, aby byly vyjednávány pro MAS po celé ČR stejné podmínky bez ohledu
na lokalizaci dle NUTS II v přechodových nebo méně rozvinutých regionech
pro: 0, proti: 4, zdržel se: 6
neschváleno

Využití nových alokací PRV v přechodném období – časové znevýhodnění MAS, které obdržely bonusovou
alokaci v roce 2020 (KS Olomouckého kraje)
V. Poláchová informovala o situaci MAS v Olomouckém kraji. MAS, které získaly bonifikaci – navýšenou alokaci
nestihly v letošním roce (k 19. 4. 2021) splnit milníky (pouze 1 MAS ze 3) a nezískají alokaci přechodného období
již v prvním termínu. Milníky, a podmínku pro získání alokace přechodného období, splní pravděpodobně až
v lednu 2022.
Tyto MAS v oznamovacím dopise byly označeny jako MAS s nedostatečným čerpáním, což neodpovídá realitě.
M. Hendrichová reagovala, že ve stejné situaci je MAS Sokolovsko. V akceptačním dopise, kterým byla přijímána
navýšená alokace, nebyla informace o podmínkách. V IROP navýšená alokace nebyla předmětem posuzování
milníků (čerpání finančních plánů).
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2/24 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu vyjednávání nového programového období k 8. 6. 2021

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Úprava způsobu jednání Výboru (M. Hendrichová)
M. Hendrichová navrhla, s ohledem na zkušenosti s jednáním v době epidemie COVID, zda nepřizpůsobit jednání
a více využívat on-line formu jednání – vhodné by bylo střídání jednání + v případě konání velkých národních akcí
volit fyzická jednání na tyto termíny.
J. Doubnerová uvedla, že by bylo vhodné na on-line jednání koncentrovat témata a materiály, která nepotřebují
důkladnou diskuzi.
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.
1/24

Úkol

Termín

do příštího jednání Výboru připravit harmonogram jednání Výboru pro rok 2022 se
zapojením on-line jednání

13. 7. 2021

Návrh kampaně NS MAS (úkol 1/21)
P. Čáp představil návrh kampaně na podporu zvýšení povědomí o tématu venkova a malých venkovských měst.
Mělo by jít o koncept typu „na kus řeči s Jiřím Kristem“ – 5 streamovaných debat na téma potřeb venkova
za účasti ministrů klíčových ministerstev a kandidátů na daná ministerstva (MMR, MZe, MPSV, MŽP, MPO).
Přenos by byl on-line přenášen přes Youtube a Facebook NS MAS. Z každé debaty bude zhotovena tisková zpráva,
pořízen záznam a sestřih a pořízena fotodokumentace.
Cílem kampaně je, aby se političtí zástupci seznámili s MAS a znali potřeby venkova.
Časový harmonogram: 1. debata by měla proběhnout na Země Živitelka, další debaty budou následovat v září.
Kampaň bude zakončena finální tiskovou konferencí.
Navrhovaná cena kampaně je 350 tis. Kč, v následujících položkách:
‐ pronájem místa a občerstvení
‐ videostream, natáčecí štáb, vč. techniky, postprodukce (sestřih záznamů)
‐ fotodokumentace
‐ školení prezentačních dovedností
‐ grafické práce
‐ FB reklama
‐ tisková konference
‐ koordinace kampaně
J. Krist podpořil konání kampaně, je třeba zvyšovat povědomí o MAS, metodě LEADER a využít k tomu
disponibilní prostředky.
M. Oliva připomínkoval návrh rozpočtu, připomněl možnost zajištění určitých služeb vlastními silami J. Krist,
s ohledem na připomínky, požádal, aby byl u služeb proveden průzkum trhu.
J. Florian doporučil snížení nákladů na akci asi o 100 tis. Dále apeloval, aby byl dodržen koncept odborné debaty
o problémech venkova.
M. Oliva a P. Martinů se obávají, aby akce nebyla vnímána jako zapojení NS MAS do předvolební kampaně.
J. Krist varoval před pasivitou v předvolebním období.
M. Hartych se připojil s požadavkem na snížení finanční náročnosti akcí, např. využít prostor pro konání
u neziskových organizací. Doporučil zajištění zpětné vazby, navázat s účastníky debat dlouhodobější spolupráci.
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M. Hendrichová a T. Novák doporučili, aby byl do debat zapojen odborník, např. z univerzitního prostředí. Dále
z diskuze vyplynulo doporučení na zajištění techniky ze strany Smíchovské střední průmyslové školy, spolupráci
doporučili na základně své přechozí zkušenosti M. Oliva a M. Hendrichová.
Usnesení 3/24 Výbor NS MAS bere na vědomí prezentaci kampaně NS MAS ČR na podporu iniciativ podpor MAS
a českého venkova v dalším programovém období, schvaluje rámcový rozpočet této iniciativy v maximální výši
300 tis. Kč a ukládá kanceláři NS MAS realizovat kroky k realizaci a uskutečnění těchto iniciativ
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

Přehled čerpání rozpočtu k 31. 5. 2021
Zasláno v podkladech, bez připomínek a diskuze.
3/24 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 5. 2021

7. Akce a projekty NS MAS
LEADERFest 2021 – aktuální situace
Termín stanoven na 21.- 23. 9. 2021 v Kutné Hoře. Podrobnější informace budou sděleny na jednání Výboru
13. 7. 2021.
Konání dalších akcí: LINC až v roce 2022, Národní konference venkov 12. – 14. 10. 2021.
KS MAS pořádá ve spolupráci s CSV pro středočeské MAS v termínu 23. - 24. 8. srpna akci v Kutné Hoře.
Země živitelka
Bude se konat, NS MAS bude mít možnost vlastního stánku opět v rámci expozice CSV.
Večer venkova v režii MZe/CSV se konat nebude.
Uvažována možnost, aby Večer venkova pořádala NS MAS, max. kapacita 100 osob.
Dává za úkol kanceláři NS MAS
č. ú.
2/24

Úkol

Termín

do příštího jednání Výboru ve spolupráci s KS MAS Jihočeského kraje koncept akce
Večer venkova při Zemi živitelce

13. 7. 2021

M. Hartych informoval o připravované akci LEADERkemp, která by měla proběhnout počátkem srpna pod
záštitou platformy Venkovská mládež. Požádal zástupce KS, aby akci podpořili a zdůraznil, že akce je otevřena
všem.

8. Zprávy z krajů
Karlovarský kraj
- jednání KS se účastnil hejtman Karlovarského kraje
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Středočeský kraj
- probíhají jednání k přípravě vysokorychlostní železniční tratě, poděkování J. Libosvárovi za přípravu podkladů –
dotčené obce
Královehradecký kraj
- za finanční podpory 100 tis. Kč a ve spolupráci s krajem podporována kampaň Regiony sobě
v Královehradeckém kraji

9. Pracovní skupiny
J. Krist informoval o připravovaných tematických seminářích (v rámci projektu OPTP 2021)
- 9. 6. 2021: Koncept chytrého venkova: trendy a vize
- 14. 6. 2021: Úvod do světa komunitní energetiky
PS Vzdělávání – zpráva ze dne 3. 6. 2021
- Ve spolupráci s kanceláří NS MAS probíhají tematické semináře seznamující s pilotáží Středního článku (10., 15.,
16. a 17. 6. 2021), z dosavadní zpětné vazby vyplývá časté zklamání nad slabou vazbou mezi prací MAPů v území
a pilotovanou představou o Středním článku ze strany MŠMT.
- 23. 6. 2021 proběhne tematický den pro MAS na téma: Jak by měl fungovat Střední článek ve vzdělávání
- M. Hendrichová informovala o skutečnosti, že v rámci implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030+ probíhá kromě spolupráce v opatření střední článek také spolupráce ke kartě „nerovnosti“. Jedná se o
opatření „Strategie 2030+“ specificky zaměřená na území Karlovarského a Ústeckého kraje, opatření spočívají
v nástrojích, které jsou v možnostech politiky MŠMT. Na jaře proběhlo online jednání platformy, které se účastnili
zástupci MŠMT, ředitelů škol, zřizovatelů škol, NNO a MAPů za oba kraje. Aktuálně MAPy v Karlovarském kraji
provedly průzkum názorů ředitelů škol na možnosti motivace k příchodu nových učitelů do Karlovarského kraje
(náborový příspěvek je jedním z opatření karty nerovnosti), výsledky byly zaslány MŠMT.
- 12. a 13. 8. 2021 proběhne výjezdní jednání PS Vzdělávání
PS Chytrý venkov
- Na 4. čtvrtletí připravuje konání 2. hackathonu pro MAS na téma doporučení preferenčních kritérií.
- J. Krist informoval, že P. Sekáč by uvítal konání hackathonu na téma Zemědělství 4.0.

10. Různé
---

Konec jednání: 13:23
Další jednání Výboru se uskuteční 13. 7. 2021 od 10:00 v Olomouci

Ověřil dne:

7. 7. 2021

M. Hendrichová

12. 7. 2021

M. Kovářová

