Praha, 9. listopadu 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 28/19–22
9. listopadu 2021

Termín

on-line, platforma ZOOM

Místo

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Výboru
Náhradníci: J. Doubnerová (za A. Hančovou), J. Hlavatý (za M. Olivu), I. Jágriková, P. Karlubík, P. Martinů
Hosté: M. Dvořáková
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, F. Unzeitig

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno v 9:10 předsedou Výboru NS MAS Jiřím Kristem.
S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci bylo jednání svoláno v režimu on-line. Jde o první jednání po
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, čeká se na sestavení vlády, vládní prohlášení a vztah k venkovu a
komunální politice.
Územní partner Sdružení místních samospráv ČR si na svém sněmu zvolil nové vedení – předsedkyní se stala
Mgr. Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk.
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: A. Lahoda, J. Hlavatý
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
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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.

aktuální informace z vyjednávání (Krist)
vzorec výpočtu režií MAS (Krist, Florian)
jmenování zástupců do nových platforem (NPO) – na vědomí

přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2021
zahraniční cesty (11/2021 – 30 let LEADER – konference Halmstad/Švédsko)
LeaderFEST – fakturace KS MAS Středočeského kraje

Akce a projekty NS MAS
‐
‐
‐
‐

Projekt OPTP 2021 - schválení žádosti o změnu
projekt MASky v obraze - aktuality
kampaň „Na kus řeči s Jiřím Kristem“ – vyhodnocení
informace o partnerské smlouvě - projekt SVE SEVER Horní Maršov - z NF

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny a platformy

10. Různé
Usnesení 1/28: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 11. 2021
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/27
2/27

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 10. 2021
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
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
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
5/27 Výbor NS MAS schvaluje znění Výzvy LEADER obnovy, formulář k předkládání žádosti
LEADER obnovy a kritéria oprav a znění darovacích smluv
6/27 Výbor NS MAS souhlasí s úhradou členského příspěvku ELARD pro rok 2022 již v roce
2021
Prezidentka ELARD Marion Eckardt situaci řeší tak, aby byl účet ELARD zpřístupněn.

Plnění
pokračuje

pokračuje

na programu
-
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/27

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

2/27

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2021

3/27

Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu z jednání PS Vzdělávání

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
J. Hlavatý upozornil, že výzva v Norských fondech je otevřená do 13. 1. 2021, proto by případný návrh projektu za
NS MAS měl být projednán na příštím jednání Výboru.
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
prověřit možnost a vhodnost založení veřejné sbírky NS MAS
20. 9. 2021 pokračuje
2/25
1/8

Dává za úkol členům Výboru/zástupcům KS MAS
č. ú.
1/27
2/27

Úkol

Termín

Plnění

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

9.11.2021

pokračuje, na
programu
pokračuje

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

31.12.2021

J. Florian informoval, že v IROP 4.2 v rámci připomínkování pravidel byla provedena analýza mezd (růst průměrné
mzdy od roku 2018) a bylo navrženo navýšení mezd o 20 %. Prozatím není vypořádáno. S ohledem na mzdové
limity v budoucím PO se ŘO IROP k návrhu staví spíše zamítavě.

Dává za úkol
č. ú.

Úkol

2/9

Termín

Plnění

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o dalším postupu při
průběžné
vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně
informace
M. Hartych informoval, že v rámci projektu Sherpa se ve spolupráci s ÚZEI proběhly rozhovory se stakeholdery na
venkově, probíhí jejich vyhodnocení a budou pokračovat s úředníky ministerstev a krajských úřadů, jak zmírnit
nebo odstranit bariéry výsadeb.
1/10 vyjednávacímu týmu Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně trvalý úkol
(zpravidla k termínům konání významných akcí)
1/28 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání
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5. Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
Aktuální informace z vyjednávání (J. Krist)
Obecné informace
- začaly se projednávat detaily jednotlivých OP – specifická kritéria, zejména v IROP – nesouhlas s některými
návrhy
Připravovaná jednání:
- 15. 11. 2021 Rada ESIF na pracovní úrovni
- 8. 12. 2021 Národní stálá konference
Stávající období
PRV
- provádí se aktualizace pravidel pro rok 2022: zkrácení lhůty na přípravu velkého cenového marketingu z 63 na
56 pracovních dní tak, aby MAS měla 14 dní na kontrolu podkladů od žadatele, lhůta 70 dní na SZIF zůstává
- zpřesňuje se, na jaké typy produktů je třeba prohlášení o shodě (sběr od MAS Olomouckého kraje), potřebnost
objednávek
- finální verze pravidel zatím není k dispozici
Budoucí období
OP TAK
- je připraven návrh šablony (na A4)
- z MPO požadavek, aby byly zpracovány typové projekty (porada s PS podnikání)
IROP II
- ke každému specifickému cíli sestaveny tzv. pracovní týmy (zástupci ministerstev a odborníků), které
projednávají kritéria přijatelnosti. Nebude se hodnotit kvalita, ale kritéria přijatelnosti, v případě rovnosti bodů za
kritéria přijatelnosti rozhoduje čas podání žádosti
- CLLD bude kritéria přijatelnosti z velké části přebírat
- proběhl pracovní tým k dopravě – v CLLD chodníky a cyklostezky (účast B. Zemanová). Představili kritérium
četnosti průjezdu vozidel podlé chodníku, kritérium bezpečnosti (zanesení v mapě nehodových úseků, audit
bezpečnosti). Kritéria byla ze strany NS MAS pro CLLD odmítnuta.
- v tomto týdnu proběhnou jednání pracovního týmu k oblasti sociálních služeb a kulturu a cestovní ruch (účast J.
Kuthanová) – tam nejsou zásadní rozpory
J. Hlavatý uvedl, že dle informací, které má KS MAS Středočeského kraje, mají být kritéria v IROP obecně stejná i
pro IROP CLLD. Např. u zmiňované bezpečnosti dopravy je stanoven průjezd min. 1000 vozidel/den.
J. Florian doplnil, že ŘO IROP pro CLLD převezeme pouze některá kritéria IROP a některá mají být v CLLD
zmírněna. Např. bezpečnost dopravy průjezd min. 500 vozidel/den. NS MAS usiluje, aby pro nebezpečné úseky
komunikací nebyly nutně definovány průjezdy vozidel.
Diskutována problematika mateřských školek – v IROP, rozšiřování kapacit mateřských školek se plánuje brát
v úvahu podkladový materiál Demografická predikce kapacit MŠ (https://irop.mmr.cz/cs/irop-20212027/dokumenty) jako kritérium přijatelnosti. Pro CLLD by to platit nemělo, důležité bude zakotvení podpory
mateřských škol v SCLLD.
Nemělo by platit, že ITI nebude moci podporovat mateřské školy, pokud to zároveň bude v CLLD – CLLD realizuje
menší projekty, nikoli výstavby nových školek.
Překryvy IROP vs. PRV (článek 20), problematika veřejných prostranství – tam, kde by mohlo dojít k překryvu,
budou výzvy v IROP vyhlášeny až po skončení současného PRV nebo tyto výzvy v PRV budou o rok zkráceny tak,
aby mohly být realizovány v IROP.
J. Krist apeloval na komplementaritu témat v PRV a IROP, nikoli jejich vytlačování.
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OPZ+
- 15. 10. 2021 proběhl seminář pro MAS „CLLD v OPZ“ pořádaný MPSV, záznam a prezentace na
http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prezentace-a-videozaznam-ze-seminare-clld-v-opz-15-10-2021/
P. Martinů vznesla dotaz ohledně partnerů v projektu OP Z+ - bude moci partner MAS s finančním příspěvkem OP
Z+ žádat ve výzvách MAS? Bude MAS k tomuto partnerovi ve střetu zájmů? J. Florian přislíbil vznést dotaz
k tématu na Platformě CLLD 11. 11. 2021.
Nutnost realizace 30 % nákladů vlastními silami MAS – musí existovat projektový tým MAS, který bude řídit a
koordinovat projekt a partnery.
M. Dvořáková doplnila, že v projektu bude stanoven minimální limit – 0,5 úvazku na koordinátora projektu. MAS
bude zodpovídat za realizaci projektu, plnění indikátorů, proto by měla mít dostatečné personální kapacity
k naplnění těchto cílů.
10:10 přichází O. Večeř (12 osob s právem hlasovat)
2/28 Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace z vyjednávání k 9. 11. 2021

Vzorec výpočtu režií MAS (Krist, Florian)
- pro OPTP programového období 2021-27 je k dispozici alokace 2,5 mld. Kč (spolufinancování z národních zdrojů
- MF ČR), ŘO předpokládá, že alokace vystačí do r. 2028 včetně.
- realizace bude prostřednictvím 2letých projektů (2023-24, 2025-26, 2027-28), pro které bude vždy stanovena
samostatná alokace. MAS bude moci úspory z předchozího projektu použít k navýšení alokace navazujícího
projektu. Takto si bude moci "uspořit" i na rok 2029, příp. 2030.
J. Florian představil navrženou kompromisní výpočtovou tabulku – vychází ze základní částky (35,7% = 5 mil. Kč) +
bonusy na počet obyvatel (25%), na rozlohu (10%) a nově na počet obcí (25%).
Realizace IROP a SZP není zahrnuta jako bonus, neboť se předpokládá realizace u všech MAS v novém PO. Do
výpočtové tabulky bude započten bonus za realizaci OP TAK a OP ŽP (10 % za každý OP). Bonus za realizaci OP Z+
není zohledněn, prostředky na administraci/realizaci projektu MAS budou mít přímo v projektu.
I malé MAS, které nebudou realizovat OP ŽP či OP TAK, by měly mít 1,5 úvazku.
Do budoucna je vhodné využívat sdílené manažery MAS.
J. Krist uvedl, že diskuze nad kompromisní výpočtovou tabulkou trvala dlouho tak, aby byla zohledněna všechna
relevantní kritéria. J. Kuthanová doplnila, že propočet by zároveň neměl diskriminovat velké MAS s velkým
počtem obcí.
Pokles alokace oproti současném programovému období je možný z důvodu vysoké alokace na opatření v OP ŽP,
na animaci škol v současném období.
J. Hlavatý požádal o vyjasnění limitů – NS MAS prezentován limit pro manažera 45 tis. Kč a pro ostatní
zaměstnance 35 tis. Kč – zda ŘO OPTP na těchto limitech trvá.
Hlasování o usnesení:
návrh č. 1 (navrhovatel J. Kuthanová)
Výbor NS MAS schvaluje návrh na rozdělení alokace pro jednání s ŘO OPTP na jednotlivé MAS ve výši: základ do
max. výše 35,7 %, 25 % alokace bonus na obyvatele, 10 % bonus na rozlohu, 25 % bonus na počet obcí a zbytek
dle zazávazkované alokace OP ŽP a OP TAK, dle přílohy
pro: 10, proti: 1, zdržel se: 1
návrh č. 2 (navrhovatel M. Hartych)
Výbor NS MAS stahuje návrh na rozdělení alokace pro jednání s ŘO OPTP na jednotlivé MAS a vést o něm diskuzi
návrh nebyl hlasován
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Usnesení 2/28: Výbor NS MAS schvaluje návrh na rozdělení alokace pro jednání s ŘO OPTP na jednotlivé MAS ve
výši: základ do max. výše 35,7 %, 25 % bonus na obyvatele, 10 % bonus na rozlohu, 25 % bonus na počet obcí a
zbytek dle zazávazkované alokace OP ŽP a OP TAK, dle přílohy
pro: 10 , proti: 1, zdržel se: 1
schváleno

Jmenování zástupců do nových platforem (NPO)
Kancelář NS MAS obdržela 2 žádosti o nominaci zástupců do nových platforem/pracovních skupin vztahujících se
k Národnímu plánu obnovy:
1. Podvýbor pro územní dimenzi NPO (při MMR), nominován J. Krist, náhradník J. Kuthanová
2. Pracovní skupina k problematice komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu,
NPO (při MZe), Hartych, Krist
J. Krist informoval o přípravách Národního plánu obnovy – 200 mld. Kč, koordinaci NPO má v gesci MPO –
příprava dlouhá a složitá (koordinace ministerstev, které mají na starosti jednotlivé komponenty (celkem 27
komponent v 6 pilířích).
Podvýbor pro územní dimenzi NPO (při MMR) měl své první zasedání 20. 10. 2021 a jeho účelem je konzultace
realizačních opatření s územními a dalšími partnery. Výzvy budou teprve připravovány.
3/28 Výbor NS MAS bere na vědomí nominaci J. Krista a J. Kuthanové do Podvýboru pro územní dimenzi NPO a
M. Hartycha a J. Krista do pracovní skupiny k problematice 2.6. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
11:52 odchází M. Kovářová a T. Novák (11 osob s právem hlasovat – za Pardubický kraj hlasuje P. Martinů)

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2021
Průběžné
čerpání:
přečerpáno
u
položky
Kancelářské
potřeby
(tonery).
Členské příspěvky neuhradily 2 MAS – MAS Světovina, Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.
Vzhledem k dobrému stavu čerpání rozpočtu bude v souladu s usnesením Výboru č. 6/27 členský příspěvek
v ELARD pro rok 2022 uhrazen již v letošním roce.
4/28 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2021

Zahraniční cesty (11/2021 – 30 let LEADER – konference Halmstad/Švédsko)
Ve městě Halmstad se v termínu 30. 11. – 3. 12. 2021 koná konference 30 let LEADERu. Vzhledem k nejisté
epidemiologické situaci je účast J. Floriana nejistá. Zástupce Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce vyslán
nebude.
Usnesení 3/28: Výbor NS MAS schvaluje vyslání J. Floriana zahraniční pracovní cestu v termínu 30.11 – 3. 12.
2021 do Švédska na konferenci 30 let LEADER
všichni pro
schváleno
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12:01 přichází T. Novák (12 osob s právem hlasovat)

LeaderFEST – fakturace KS MAS Středočeského kraje
Je navrženo zrušení usnesení Výboru č. 4/27. KS MAS Středočeského kraje doloží vyúčtování akce v návaznosti na
vyúčtování s CSV.
Usnesení 4/28: Výbor NS MAS schvaluje proplacení faktury č. 2100188 KS MAS Středočeského kraje ve výši 25 tis.
Kč a zároveň ruší usnesení Výboru č. 4/27 a nahrazuje se tímto usnesením
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

7. Akce NS MAS
Projekt OPTP 2021 - schválení žádosti o změnu
B. Horáková informovala o dění v projektu: schválena žádost o změnu č. 1, která prodloužila dobu realizace do
30. 9. 2022, prodloužena činnost konzultantů akčních plánů (dříve mentoři), a v omezeném režimu bude
fungovat tým projektu (hl. metodik, analytik, administrátor a asistent aktivit). Bylo posíleno konání tematických
dnů/seminářů.
Byla podána 1. ZoR a žádost o platbu, čeká se na vypořádání.
12:10 přichází M. Oliva (12 osob s právem hlasovat)
5/28 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu NS MAS z OP TP

Projekt MASky v obraze – aktuality (J. Hasman)
- pokračuje realizace kurzů IT a manažerských dovedností, budou znovu vyhlášeny kurzy ekonomických
dovedností
- indikátory: 98 osob má nadbagatelní podporu (ze 120 nutných), nyní důraz na indikátor podpořené osoby ve
věku 55+: 15 osob
- manažerské kurzy: zájem o ně opadá, připravuje se propagační kampaň, v úvahu připadá i možnost konání
manažerských kurzů v on-line formě.
J. Doubnerová doplnila, že záměrem prezenčních kurzů, zejména v oblasti manažerských dovedností, bylo
umožnit účastníkům osobní kontakt, interakci a sdílení zkušeností.
Aktuálně vypsané kurzy jsou dostupné na http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-obraze/,
témata:
- Základy participativních metod pro začátečníky
- Facilitace veřejného jednání II
- Koučovací metody I
- Řešení konfliktních situací I a II
- Techniky jednání a vyjednávání II
- Metody participativního plánování II
Bohužel se stává, že po uzavření přihlášek (8 dní před konáním kurzu) se lidé začnou odhlašovat, v některých
případech i na poslední chvíli. Každá odhlášená osoba způsobuje ztrátu v projektu (neodškolené hodiny =
nemožnost vykázat odučené osobohodiny v projektu).
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6/28 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o realizaci projektu NS MAS MASky v obraze

Kampaň „Na kus řeči s Jiřím Kristem“ – vyhodnocení
J. Krist shrnul přínosy kampaně – akce výrazně posílila dobré jméno NS MAS, účastnily se jí osobnosti ochotné
debatovat o potřebách venkova.
Snahou bylo, aby se akce zúčastnilo co nejvíce subjektů. Bylo na jejich rozhodnutí, zda účast přijmou. Nakonec se
účastnili pouze zástupci koalic SPOLU a PirSTAN. Do debat nebyli přizváni zástupci stran s nedemokratickými
tendencemi (KSČM, SPD).
P. Čáp informoval o paralelní on-line kampani:
- informace o debatách byla zasílána e-mailově na MAS a partnery (cca 900 adres) – 6x
- kampaň na Facebooku: 24 příspěvků, 4x placená reklama, počet zobrazení 142,8 tis. (91 500 pozvánka na
debaty s termíny, 22 706 sestřih č. 1, 9 710 záznam k tématu místního rozvoje Martin Kupka, Eliška Olšáková)
- vytvořeno 10 videí (záznamy + sestřihy)
- počty výstupů v médiích: 3
12:35 odchází M. Hartych (11 osob s právem hlasovat)
12:37 odchází J. Doubnerová (10 osob s právem hlasovat)
O. Večeř poděkoval za profesionální vyhodnocení kampaně.
Informace o partnerské smlouvě - projekt SVE SEVER Horní Maršov - z NF
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., informovala, že k financování byl schválen projekt
podávaný na jaře tohoto roku do výzvy REINE Norských fondů s názvem „Učíme o řešení změn klimatu
prostřednictvím místa a participace“.
Jde o projekt, kde je NS MAS v roli partnera bez finančního příspěvku (dohodnuta DPP), partnerskou smlouvu
bylo nutné podepsat do konce října 2021.
Role NS MAS: šíření informací o vzdělávacích seminářích a jejich propagace, pomoc s oslovením realizátorů MAP
s nabídkou seminářů pro vzdělavatele v území, šíření nabídky vytvořených vzdělávacích materiálů.
7/28 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o vstupu do projektu Středisko ekologické výchovy SEVER Horní
Maršov, o.p.s., v roli partnera bez finančního příspěvku a ukládá kanceláři NS MAS aktualizovat tabulku projektů
se zapojením NS MAS

8. Zprávy z krajů
Moravskoslezský kraj
- navázána spolupráce s Krajským energetickým centrem v rámci Fondu spravedlivé transformace – placená
činnost
- konec listopadu: jednání KS, účast zástupců řídících orgánů
12:48 přichází J. Doubnerová (11 osob s právem hlasovat)
Karlovarský kraj
- v rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem je připravována strategie – po setkáních se pracuje na
textové části
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Plzeňský kraj
- Venkovský dům Plzeňského kraje (informační centrum a prodejní místo regionálních produktů): podpora z kraje
ve výši 1,5 mil. Kč na tento a další rok na provozní náklady. Podmínka zapojení více MAS (nyní pouze Český Západ
a Radbuza), výhledově možný přesun Venkovského domu na více frekventované místo.
- MAS Český západ otevřela nové kontaktní místo s kavárnou ve Stříbře
Olomoucký kraj
- ITI Olomoucké aglomerace – konzultovány a předkládány projekty z venkova, které se budou vkládat do
budoucích akčních plánů
- 8.11.2021 O. Večeř prezentoval činnost KS na Komisi rozvoje venkova a zemědělství Olomouckého kraje, kraj
bude schvalovat dotační programy kraje pro rok 2022, vč. malého LEADERu
- 10.-12.11.2021 – exkurze MAS Olomouckého a Zlínského kraje na Frýdlantsko (CSV)
Středočeský kraj
- jednání s krajem ohledně podpory MAS, vč. možnosti hrazení povinné spoluúčasti IROP 4.2.
- ve spolupráci s krajem KS zpracovává přehled regionálních dodavatelů pro účely využití příspěvkovými
organizacemi kraje
- 5.11.2021 proběhlo jednání KS MAS – negativní odezva na kampaň „Na kus řeči s Jiřím Kristem“
Liberecký kraj
- jednání KS MAS navštívil radní kraje zodpovědný za školství – připravuje se společná tisková konference v rámci
MAPů
- natáčí se video, jak MAS podporují rozvoj Libereckého kraje (finančně podpořeno krajem)
12:58 přichází M. Hartych (12 osob s právem hlasovat)
Jihočeský kraj
- 30.11 a 1.12.2021 proběhne konference Jihočeský venkov (CSV), vč. tématu komunitní energetiky (účast J.
Krist)
- projekt na téma komunitní energetiky v rámci přeshraniční spolupráce, plánují se exkurze (J. Morava,
Rakousko), účast starostů, plánuje se založení spolku
- podpora MAS pro rok 2022 – stejná jako v letošním roce
- možné zapojení MAS pro vyhledávání nízkopříjmových skupin obyvatel pro kotlíkové dotace
- příprava marketingové kampaně MAS pro příští rok
Pardubický kraj
- proběhlo setkání KS se zástupci kraje – pomoc kraji v rámci projektu z Norských fondů k tematice adaptačních
opatření v krajině – propagace v území a tipování dalších opatření v území
- připravuje se schůzka s radním zodpovědným za sociální oblast - akční plány v OPZ+
- v rámci programu rozvoje venkova kraje pro rok 2022 mohou MAS žádat o podporu až 200 tis. Kč na rozvojový
projekt

9. Pracovní skupiny
Zástupkyně PS Vzdělávání a Sociální se účastnily týdenní pracovní cesty za vzděláváním v Nizozemsku, informace
na dalším Výboru NS MAS.
13:05 odchází J. Krist (11 osob s právem hlasovat)
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10. Různé
Dotazníkové šetření na destinační management
J. Florian informoval, že probíhá jeho vyhodnocení.
Vystoupení zástupce MAS na přednášce MUP „Řízení cestovního ruchu v ČR“
Kancelář NS MAS oslovila paní PhDr. Nora Dolanská (bývalá ředitelka Prague City Tourism a Středočeské centrály
cestovního ruchu, nyní vyučující na Metropolitní univerzitě Praha) s možností, aby zástupce MAS prezentoval
studentům předmětu „Řízení cestovního ruchu v ČR“ činnosti MAS v oblasti cestovního ruchu. Termín přednášky
je 14. 12. 2021 v odpoledních hodinách, lze i on-line vstup přes Teams.

Konec jednání: 13:09
Další jednání Výboru se uskuteční 14. 12. 2021 od 10:00, on-line

Ověřil dne:

9. 12. 2021

J. Hlavatý

8. 12. 2021

A. Lahoda

