Žďár nad Sázavou, 12. října 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 27/19–22
12. října 2021

Termín

salonek Dům kultury, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru
Náhradníci: J. Doubnerová, J. Hlavatý, V. Poláchová
Kancelář: P. Čáp, B. Horáková

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno v 10:30 předsedou Výboru NS MAS Jiřím Kristem ve Žďáru nad Sázavou při příležitosti
konání Národní konference Venkov. Na úvod shrnul dění posledních dnů – Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, bude se čekat na obsazení klíčových ministrů.
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: T. Novák, G. Charouzek
Bleskovka: M. Kovářová, J. Kuthanová, 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

5.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
‐

Aktuální informace z vyjednávání
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‐
6.

Ekonomické a provozní záležitosti
‐
-

‐
‐
7.

Podnět k vyjednávání s MMR od MAS Jihozápad

Reflexe LeaderFEST Kutná Hora (Oliva)
Dar pro postižené tornádem na území MAS Jižní Slovácko
a) Výzva LEADER obnovy
b) Formulář LEADER obnovy
c) Kritéria opravy
d) Darovací smlouva FO, Darovací smlouva obec, Darovací smlouva PO-VPP, Darovací smlouva POxVPP
Přehled čerpání rozpočtu
Návrh na uhrazení čl. příspěvků ELARD 2022 (Florian)

Akce a projekty NS MAS
‐

Vyhodnocení kampaně „Na kus řeči s Jiřím Kristem“ (Nemešová)

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny a platformy
‐
‐

PS Vzdělávání: Zpráva PS, Zápis 21.9., Zápis 7.10.
Platforma komunitní energetiky – dotazy KS MAS SčK

10. Různé
Usnesení 1/27: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 10. 2021
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/26
2/26

Text usnesení
Plnění
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 20. 9. 2021
Výbor NS MAS ukládá vyjednávacímu týmu zkonzultovat se SZIF některé aktuální
dotazy MAS k administraci PRV do 12. 10. 2021, a zkonzultovat se SZIF konání
případné semináře k tomuto tématu
J. Florian informoval, že v 18. 10. 2021 by měla proběhnout TPS LEADER za účasti SZIF (účast J. Florian, J. Krist +
členové PS LEADER),
V. Poláchová za KS MAS Olomouckého kraje požádala, zda by bylo možné prodloužit registrace ze srpna na říjen
příštího roku, neboť MAS, které získají prostředky pro přechodné období PRV až v dubnu 2022 nebudou schopné
udělat registraci do srpna. J. Florian přislíbil projednání se SZIF.
V. Poláchová a T. Novák zmínili, že jejich RO SZIF informovaly o změně podmínek PRV od r. 2023 a tedy
nemožnosti vyhlašovat v roce 2023 výzvy. J. Florian informace prověří, dosud byl stav takový, že výzvy v PRV
bude možné vyhlašovat jak v roce 2022, tak v roce 2023.
3/26 Výbor NS MAS schvaluje vyslání J. Krista, M. Dvořákové a M. Pošíkové na zahraniční pracovní cestu v termínu 25. – 29. 10. 2021 do Nizozemska
J. Krist se ze zdravotních důvodů vzdal cesty.
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4/26

Výbor NS MAS schvaluje členství Národní sítě Místních akčních skupin ČR v Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží při České radě dětí a mládeže a
k zastupování v této NPS pověřuje koordinátora Platformy Venkovská mládež, Tomáše
Haranta z MAS Naděje o.p.s.
Česká rada dětí a mládeže byla informována o nominaci T. Haranta a nyní se již připravují první aktivity.

Bere na vědomí:
č.

Text

1/26

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

2/26

Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace z vyjednávání k 20. 9. 2021

3/26

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 8. 2021 a výhled čerpání do konce roku
2021

4/26

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o akcích a projektech NS MAS

5/26

Výbor NS MAS bere na vědomí Prohlášení LEADERkemp 2021 Platformy Venkovská mládež

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

Úkol

Termín

Plnění

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
průběžně
nebo jiných vhodných fondů
Byla vyhlášena výzva v Norských fondech na posilování činnosti NNO, lze čerpat až o 85 tis. Euro. Administraci
zajišťuje NROS.
ve spolupráci s předsedou a místopředsedy, MAS Jižní Slovácko a KS MAS
20. 9. 2021 pokračuje
1/25
Jihomoravského kraje připravit analýzu potřeb území v MAS Jižní Slovácko
postiženého tornádem dne 24. 6. 2021 a navrhnout systém darování
finančních prostředků a účelu, a stanovit termín, ke kterému bude sběr
prostředků ukončen
na programu jednání
prověřit možnost a vhodnost založení veřejné sbírky NS MAS
20. 9. 2021 pokračuje
2/25
úkol č. 1/26 Kancelář NS MAS rozešle seznam dlužících MAS zástupcům KS
1/26
ihned
splněno
k vyřešení upomínky
rozeslat k připomínkám podklady pro darování prostředků
2/26
29. 9. 2021 splněno
z transparentního účtu na LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko (výzvu,
kritéria a žádost), které budou po připomínkách hlasovány Výborem NS
MAS per-rollam. Dále ukládá Kanceláři NS MAS připravit pro další jednání
Výboru NS MAS vzor darovací smlouvy mezi NS MAS a vybraným
žadatelem.
na programu jednání, bod 6
1/8

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
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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

1/27 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
Aktuální informace z vyjednávání (J. Krist)
Obecné informace
- Vláda ČR na svém posledním jednání před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (4. 10. 2021)
schválila návrhy operačních programů s úpravami v detailech. Nyní bude následovat jednání s Evropskou komisí.
Není vyloučeno, že dojde ke změně OP po nástupu nové vlády.
Jednání s ŘO OPTP 21. 9. 2021
- způsobilost výdajů od 1. 1. 2022 (týká se to i nových 3 MAS)
- každá MAS si stanoví den přechodu, kdy jí skončí projekt z IROP 4.2 a druhý den začne projekt z OPTP,
schvalování projektu odhadují na 2-3 týdny
- dvouleté projekty/etapy, každá MAS bude mít určenou svoji alokaci pro celé období, tj. bude si moci v případě
nevyčerpání jedné etapy převést uspořené finance do následné etapy
- nebude určen počet FTE na MAS, bude záležet na potřebě každé MAS, nicméně trvají na limitu maximální výše
hrubé mzdy
- celková alokace podle velikosti území, počtu obyvatel a počtu obcí, určitě by bylo dobré v alokaci zohlednit i
počet administrovaných OP (například formou bonusu za podaný projekt v rámci OP TAK, OP ŽP a OPZ+) .
Další postup:
- NS MAS dodá vzoreček pro výpočet alokace dle 3 kritérií.
- přítomní diskutovali, zda zohledňovat počet administrovaných OP již v prvním dvouletém projektu, neboť počet
administrovaných OP bude jasný až v jeho průběhu. Očekává se, že všechny MAS budou řešit IROP a PRV (bez fin.
bonifikace), nicméně nejasné, kolik MAS se zapojí do OP ŽP, OPZ+ (režie budou přímo v klíčovém projektu MAS) a
OP TAK a zda by za tyto OP měla být poskytována finanční bonifikace (pevná částka či %).
J. Florian navrhl, že ve spolupráci s J. Libosvárem připraví modelaci alokace na MAS, včetně zvážení bonifikace za
OP (OP ŽP, OP TAK) a minimálním počtem úvazků 2.
11:19 přichází I. Jágriková (11 osob s právem hlasovat)

Dává za úkol místopředsedovi Výboru J. Florianovi
č. ú.
1/27

Úkol

Termín

připravit výpočet pro alokaci MAS v OPTP na programové období 2021-27

9. 11. 2021

Podnět k vyjednávání s MMR od MAS Jihozápad
- současné mzdové limity v IROP 4.2: běžný manažer 36,5 tis. Kč, vedoucí pracovník SCLLD 46 tis. Kč x v OP TP
jsou pro MAS zatím plánovány limity: běžný manažer 35 tis. Kč, vedoucí pracovník 45 tis. Kč
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- MAS Jihozápad, ale i řada dalších MAS nejen ve Středočeském kraji není schopna udržet v MAS kvalitní
pracovníky za těchto finančních podmínek. MAS si nastavila čerpání režií v IROP 4.2 až do roku 2023, tzn. při
limitu běžného manažera ve výši 36,5 tis. Kč, avšak na Semináři k přípravě nového PO dne 21. 9. 2021 zástupci ŘO
OPTP uváděli jednotný limit mzdy 45 tis. Kč. Tzn. MAS, které spustí projekt z OPTP dříve, budou z hlediska
mzdových limitů ve výhodě.
- J. Florian znovu uvedl, že prozatím je v OPTP plánován limit pro běžného manažera 35 tis. Kč a pro vedoucího
manažera 45 tis. Kč
- NS MAS bude vyjednávat o možnosti navýšení limitů u obou OP, neboť průměrná mzda v ČR již převýšila 38 tis.
Kč, navíc reálné mzdy znehodnocuje inflace
Dává za úkol místopředsedovi Výboru J. Florianovi
č. ú.
2/27

Úkol

Termín

usilovat o navýšení mzdového limitu v IROP 4.2 a OPTP 2021-27 ve vazbě na
průměrnou mzdu a inflaci

31. 12. 2021

Změny ve standardizaci: MAS Jihozápad zaznamenává časté změny členů MAS. Dle současných pravidel musí
MAS při každé takové změně otevírat žádost o změnu standardizace MAS. MAS žádá o projednání možnosti hlásit
změny členů/partnerů, které se nepromítnou do změn v orgánech MAS pouze např. 1x ročně.
J. Florian seznámil přítomné s logikou současného nastavení: do 20 dnů ode dne přistoupení člena/partnera je
třeba udělat změnu standardizace MAS. Do doby nahlášení změny v systému není možné, aby se sešly orgány
MAS, jichž se změna týká. Systém generuje prezenční listiny k jednání orgánů.
J. Krist nastínil situaci, že partneři mohou určitou dobu, do doby schválení a přijetí za člena Valnou hromadou,
spolupracovat s MAS neformálně. Dále byla diskutována problematika změn kontaktních osob členů MAS.
J. Florian prověří možnost hlášení kontaktních osob členů pouze při nejbližší změně.

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Reflexe LeaderFEST Kutná Hora (Oliva)
a)

ozvěny z LeaderFESTu
sestřih z akce je na FB stránce LeaderFESTu, prezentace na
http://nsmascr.cz/aktuality/2021/ohlednuti-za-leaderfestem-2021/
novinka letošního ročníků: použití QR kódů
ohlasy jsou kladné, poděkování zapojení celého KS MAS Středočeského kraje
J. Krist a další členové Výboru poděkovali za uspořádání akce.

www.leaderfest.cz

a

b) webové stránky leaderfest.cz
Současný stav neumožňuje archivaci webových stránek starších ročníků akce. KS MAS Středočeského kraje
navrhuje, aby správu webové stránky zajišťovala kancelář NS MAS. Náklady cca 610 Kč/rok.
Usnesení 2/27: Výbor NS MAS schvaluje převod hostingu pro webovou stránku www.leaderfest.cz pod správu
Kanceláře NS MAS, včetně platby. Kancelář NS MAS zajistí vždy ve spolupráci s pořadatelem aktuálního ročníku
LeaderFESTu přístup pro vznik „nové webové stránky“ a zároveň zajistí převod „původní webové stránky“ pod
doménu 3. řádu, aby byla zajištěna funkčnost jako nové, tak i archiv původní webové stránky LeaderFESTu
všichni pro
schváleno
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c)

platba za účastníky LeaderFESTu

Bod uvedl J. Hlavatý. KS NS MAS Středočeského kraje vystavila fakturu za všechny zaměstnance NS MAS, kteří se
akce účastnili (5) s tím, že v případě pomoci na místě budou za tyto zaměstnance platby vráceny. J. Kuthanová a
P. Čáp v e-mailové komunikaci s KS argumentovali, že manuál stanovuje, bezplatnou účast pro osoby z NS MAS..
Po debatě bylo dohodnuto, že na NS MAS bude fakturován poplatek za 1 osobu
(F. Unzeitig).
Na základě formulací v současném manuálu NS MAS pro pořádání akci (příloha č. 13), zejména v části
LeaderFEST, KS MAS Středočeského kraje navrhuje jeho přepracování - NS MAS vs. pořadatelská
MAS/spolupořadatelská MAS, s termínem KS MAS se v materiálu nepracuje. Což J. Kuthanová považuje za
technikálii.
Je vhodné vyjasnit organizační, technické a finanční podmínky, vč. rozporných bodů jako např. hrazená či
nehrazená účast vedení NS MAS/kanceláře NS MAS, dotování VIP hostů, aj.
J. Florian doplnil, že garantem standardu akcí by vždy měla být NS MAS.
NS MAS financovala celodenního semináře na téma přípravy nového programového období (z projektu NS MAS
v OPTP).
Usnesení 3/27: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS připravit návrhy aktualizací a revizí přílohy č. 13
Směrnice NS MAS v termínu do 31. 12. 2021 a předložit k diskuzi a ke schválení na jednání Výboru v 1/2022
všichni pro
schváleno
Hlasování o schválení čerpání položky rozpočtu na konání akce LeaderFEST
Návrh č. 1 – předkladatel J.Kuthanová
„Výbor NS MAS schvaluje příspěvek NS MAS KS MAS Středočeského kraje na fakturaci za přesně definované služby
na LeaderFESTu do maximální výše 10 000 Kč“
pro: 2, proti: 3, zdržel se: 6
usnesení nebylo přijato
Návrh č. 2 – předkladatel M. Oliva
„Výbor NS MAS schvaluje příspěvek NS MAS v souladu s Manuálem pro pořádání akcí fakturací za přesně
definované služby ve výši 25 000 Kč“
pro: 6, proti: 2, zdržel se: 3
usnesení bylo schváleno
Usnesení 4/27: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek NS MAS v souladu s Manuálem pro pořádání akcí fakturaci za
přesně definované služby ve výši 25 000 Kč
pro: 6, proti: 2, zdržel se: 3
schváleno

Dar pro postižené tornádem na území MAS Jižní Slovácko
a)
b)
c)
d)

Výzva LEADER obnovy
Formulář LEADER obnovy
Kritéria opravy
Darovací smlouva FO, Darovací smlouva obec, Darovací smlouva PO-VPP, Darovací smlouva POxVPP
Podklady byly zaslány a připomínkovány. Vypracovány byly 4 typy darovací smlouvy a konzultovány s daňovým
poradcem (p. Lampa).
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Od doby konání LeaderFESTu na účet ještě přibyly další prostředky. Bylo diskutováno, že vhodné by bylo zastavit
příjem prostředků ke dni, kdy MAS Jižní Slovácko dodá seznam vybraných příjemců (odhad v prosinci). Záměrem
je, aby se darovací smlouva uzavírala až ve chvíli, kdy žadatel bude mít zrealizováno (realizace až do 6/2022).
Usnesení 5/27: Výbor NS MAS schvaluje znění Výzvy LEADER obnovy, formulář k předkládání žádosti LEADER
obnovy a kritéria oprav a znění darovacích smluv
všichni pro
schváleno

Přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2021
Zasláno v podkladech. Vyšší náklady jsou zaznamenány u položky Kancelářské potřeby (nákup tonerů).
Šetří se v položkách účast na veletrzích, Valná hromada a jednání s partnery.
2/27 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2021

Návrh na uhrazení čl. příspěvků ELARD 2022 (Florian)
Zástupci ELARD požádali, zda by bylo možné, s ohledem na nemožnost disponovat s účtem ELARD (Švédské
předsednictví, účet s pobočkou v Bruselu) o úhradu členského příspěvku na rok 2022 již v roce 2021 na účet
pověřené švédské MAS. Jde o 3 000 Euro, tedy cca 80 tis. Kč.
Rezervu je možné čerpat z položky Valná hromada (50 000 Kč) a Jednání s ŘO, partnery (30 000 Kč).
Usnesení 6/27: Výbor NS MAS souhlasí s úhradou členského příspěvku ELARD pro rok 2022 již v roce 2021
všichni pro
schváleno

7. Akce NS MAS
Vyhodnocení kampaně „Na kus řeči s Jiřím Kristem“ (Nemešová)
S ohledem na onemocnění PR koordinátorky L. Nemešové je bod přesunut na příští jednání Výboru.
MASky v obraze:
- diskuze nad formou manažerských kurzů – účast na kurzech v září a říjnu byla nízká, MAS požadovaly on-line
formu. Jiné MAS naopak po převedení kurzu do on-line svou účast zrušily.
- s blížícím se koncem realizace projektu bude nutné se zaměřit na splnění bagatelní podpory osob, které
vzdělávání zahájily a motivovat MAS, aby se z kurzů neodhlašovaly a hledaly náhradníka
- diskutována i možnost fakturace stornopoplatku za zrušení účasti

8. Zprávy z krajů
Ústecký kraj
- proběhla Valná hromada, jako předseda KS NS MAS Ústeckého kraje zvolena MAS Český sever – zastupuje Eva
Hamplová a zástupce do Výboru NS MAS Marek Hartych

Strana 8/8

9. Pracovní skupiny
PS Vzdělávání
do podkladů k jednání byla zaslána Zpráva PS Vzdělávání:
- proběhla 2 jednání PS – výjezdní 13. 8. 2021, 21. 9. 2021 a on-line 7. 10. 2021 (zápisy v podkladech)
- spolupráce se SKAV – Partnerství 2030+ - 2 setkání zájemců o pilotáž středního článku
- Strategický rámec MAP
- OP JAK – schválen Vládou ČR 4. 10. 2021, NS MAS bude nominovat zástupce do monitorovacího výboru,
plánovací komise programu a plánovací komise PO2
- PS nabídla spolupráci a větší propojení v Akademii LEADER 2022 a mezinárodní spolupráci
P. Čáp reagoval, že Akademie LEADER by bylo vhodné realizovat až po skončení projektu MASky v obraze.
Diskutována souvislost a návaznost MAPů a středního článku. Realizovány budou MAP 4, poté by měl nabíhat
střední článek. Partnerství 2030 nazývá střední článek okresním partnerstvím.
13:40 odchází J. Krist (10 osob s právem hlasovat)
3/27 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu z jednání PS Vzdělávání
Platforma komunitní energetiky – dotazy KS MAS SčK
M. Oliva informoval o masivní kampani v médiích tématu komunitní energetiky. Shrnul dění posledních měsíců:
v červnu proběhl 3denní seminář komunitní energetiky ve Varnsdorfu, do ČJ byla přeložena příručka RESCOOP,
byla zřízena platforma (garant J. Krist, administrátor J. Hasman).
P. Čáp informoval o dalších aktivitách:
- 15. a 16. 11. se bude NS MAS pořádat seminář k tématu v Praze (v rámci projektu v ECF)
- na základě dobré praxe se bude připravovat další projekt při ECF
M. Oliva zmínil existenci Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), neboť spolupracovalo na
přípravě překladu příručky RESCOOP.
Bylo navrženo, aby na semináři v listopadu bylo otevřeno téma možné spolupráce se SEMMO.
J. Kuthanová přednesla zkušenost MAS Královehradeckého kraje – spolupráce se spol. ENVIROS na přípravě
Akčního plánu pro udržitelnou energii a rozvoj (SEKAP), spolupráce s CIRI a Královehradeckým krajem.
18. 10. 2021 v Praze proběhne velká konference o komunitní energetice (účast RESCOOP).

10. Různé
M. Hartych seznámil přítomné s návrhem na možné zapojení hostů do iniciativy ambasadorů NS MAS/venkova a
pokusí se připravit koncept fungování.
Konec jednání: 14:11
Další jednání Výboru se uskuteční 9. 11. 2021 od 9:00 on-line

Ověřil dne:

4. 11. 2021

G. Charouzek

8. 11. 2021

T. Novák

