Praha, 14. prosince 2021

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 29/19–22
Termín

Místo

14. prosince 2021
on-line, platforma ZOOM
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru
Náhradníci: J. Doubnerová (za A. Hančovou), J. Hlavatý, H. Horňáková, I. Jágriková, P. Karlubík, P. Martinů
Hosté: B. Přidalová, J. Smetana (MAS Jižní Slovácko), J. Kmoníček (Kontrolní komise)
Kancelář: J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, F. Unzeitig
P. Čáp omluven z důvodu nemoci

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno v 10:05 předsedou Výboru NS MAS Jiřím Kristem.
S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci bylo jednání svoláno v režimu on-line. Předseda Výboru
shrnul dění v roce 2021 – realizaci současného období a intenzivní přípravu MAS na nové programové období
(PO). MAS jsou dobře připraveny na implementaci a realizaci strategií CLLD nového PO. Kladl důraz na spolupráci
a sdílení informací a poznatků mezi MAS. Snahou do příštího roku bude pokusit se navýšit prostředky pro CLLD
v operačních programech.
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 12 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: J. Doubnerová, J. Krist
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: M. Hartych požádal doplnění Dotazování k OP ŽP do bodu 5. Aktuální stav
vyjednávání jednotlivých OP, a informace o workshopu s Nadace Partnerství do bodu č. 9. Pracovní skupiny
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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

5.

Aktuální stav vyjednávání jednotlivých OP
‐
‐

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

7.

aktuální informace z vyjednávání (Krist, Florian)
návrh na nominaci členů do MV OP JAK, PK, PK PO2 a MV OP TAK

LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko – další postup
přihláška do NS MAS – MAS Kralupsko
přehled čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021
návrh rozpočtu na rok 2022
návrh na uzavření smlouvy o podnájmu
zápis z jednání Kontrolní komise 1. 12. 2021
návrh na nominaci členů inventarizační komise

Akce a projekty NS MAS
‐
‐

přehled projektů se zapojením NS MAS
projekt MASky v obraze - aktuality

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny a platformy
-

PS Chytrý venkov: činnosti + prezentace PS Gestorů Smart Cities
PS Vzdělávání – zpráva a přílohy
zpráva z cesty do Holandska – Dvořáková + Pošíková

10. Různé
Usnesení 1/29: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 12. 2021
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/28
2/28

3/28
4/28

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 11. 2021
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
Výbor NS MAS schvaluje vyslání J. Floriana zahraniční pracovní cestu v termínu 30.11
– 3. 12. 2021 do Švédska na konferenci 30 let LEADER
Výbor NS MAS schvaluje proplacení faktury č. 2100187 KS MAS Středočeského kraje
ve výši 25 tis. Kč a zároveň ruší usnesení Výboru č. 4/27 a nahrazuje se tímto
usnesením

Plnění
-

neuskutečněno,
on-line
pokračuje
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/28

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

2/28

Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace z vyjednávání k 9. 11. 2021

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

4/28

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 10. 2021

5/28

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu NS MAS z OP TP

6/28

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o realizaci projektu NS MAS MASky v obraze

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

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Úkol

Termín

Plnění

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských
nebo jiných vhodných fondů

průběžně

-

1/25

ve spolupráci s předsedou a místopředsedy, MAS Jižní Slovácko a KS MAS
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

20. 9. 2021

pokračuje

2/25

prověřit možnost a vhodnost založení veřejné sbírky NS MAS

20. 9. 2021

pokračuje

č. ú.
1/8

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

Úkol

Termín

Plnění

1/27

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

9.11.2021

splněno

2/27

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

31.12.2021

splněno

M. Oliva vznesl dotaz ohledně navýšení limitů mezd jak manažerů, tak řadových zaměstnanců MAS v novém PO. J.
Kuthanová uvedla, že v novém PO bude jednotný limit hrubé mzdy ve výši 45 tis. Kč. Dále bude mít MAS paušál
nepřímé výdaje ve výši 20 %. Z paušálu je tedy možné případně hradit i odměny či navýšení hrubé mzdy.
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

1/29 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, J. Florian)
Obecné informace
6. 12. 2021 proběhlo jednání územních partnerů (pouze on-line), nepodařilo se prodiskutovat návrh na zvýšení
objemu prostředků pro CLLD v novém programovém období, přesunuto na další setkání/jednání. Požadavek
navýšení je předkládán v době, kdy se navýšily celkové prostředky ČR z ESIF (nové programy a fondy).
18. 12. 2021 se konalo jednání Národní stálé konference, která se zabývala jak stavem současného PO, tak
přípravou nového PO.
Stávající období
IROP 4.2.
- ŘO nesouhlasí s návrhem NS MAS na zvýšení limitů pro hrubou mzdu (dle úkolu č. 2/27) o 20 % na 43 900 Kč u
řadového pracovníka a 56 000 Kč u vedoucího manažera,
- limit hrubé mzdy bude i nadále činit 46 500 Kč u vedoucího manažera, u řadového pracovníka dochází
k menšímu navýšení z 36 500 Kč na 38 000 Kč,
- odůvodnění: nebudou překračovány limity připravované v OPTP, tzn. 45 000 Kč pro všechny pozice v MAS,
- NS MAS bere upravený návrh na vědomí tak, aby mohl vstoupit v platnost od 1.1. 2022.
Budoucí období
OP TAK
- nutné dovyjasnit návaznost kroků v rámci administrace žádosti - kam bude žadatel podávat žádost, zda nejprve
na MAS nebo do systému. Řeší se s MMR-ORP tak, aby v OP TAK byl obdobný postup jako v jiných OP – tzn. MAS
projekt vyhodnotí mimo systém, poté zadání do systému.
- případný střet zájmů členů MAS a zjišťování propojenosti podniků při určení malého a středního podniku - NS
MAS požaduje, aby střet zájmů zpracovával kvalifikovaný subjekt, tj. buď Agentura pro podnikání a inovace/MPO
nebo placená firma. NS MAS nechce, aby službu platily MAS, musel by to hradit žadatel a šlo by o povinnou
přílohu žádosti.
- H. Horňáková upozornila na problematiku propojenosti podniků – v současném PO v rámci OP PIK propojenost
zjišťuje API, žadatelé mnohdy nevědí, že mohou být propojeni přes fyzické osoby.
- NS MAS ve spolupráci se zástupci MPO uspořádala seminář pro MAS, které budou realizovat OP TAK
(http://nsmascr.cz/tematicke-dny/2021/prezentace-a-videozaznam-z-td-operacni-program-technologie-aaplikace-pro-konkurenceschopnost-9-12-2021/).
OPŽP
- CLLD se bude realizovat v tématu Energetické úspory ve veřejném sektoru, malý objem prostředků pro CLLD,
- diskuze se zástupci MŽP, aby se hlásily projekty již příští rok, tzn. připravené projekty se stavebním povolením
– v podstatě půjde o „pilotní“ projekt, který by měl splňovat nový/vyšší energetický standard veřejných budov,
- dotace má být 40 %, NS MAS bude vyjednávat, aby dotace byla v CLLD vyšší,
- pokud budou první projekty úspěšné, MŽP slibuje, že alokaci pro CLLD rozšíří.
OPTP
- informace byly prezentovány na jednání NSK 18. 12. (J. Florian),
- ŘO OPTP akceptoval návrh NS MAS na rozdělení alokace mezi MAS (5 mil. Kč na MAS, bonusy na obyvatele,
rozlohu a počet obcí a bonusy za OP TAK a OP ŽP),
- budou se používat statistická data ze Standardizace, tzn. k 1. 1. 2020 a budou stálá pro celé PO,
- nové MAS mohou podat žádost již v průběhu roku 2022, způsobilost výdajů od 1. 1. 2022,
- tři dvouleté projekty, etapy o délce 3-6 měsíců, první projekt do 31. 12. 2024 (pro nové MAS tedy 3letý),
- nevyužité prostředky z 1. projektu se budou moci přesunout do druhého, poté ze 2. projektu do 3.
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IROP
- dolaďují se kritéria přijatelnosti pro CLLD, i mimo CLLD – prozatím byla připomínkována kritéria pro oblast
bezpečnost dopravy a kultury, muzea, knihovny a cestovní ruch.
- J. Florian obdržel návrh kritérií pro veřejná prostranství – navržen požadavek na zpracovanou územní
studii/regulační plán/architektonicko-urbanistickou soutěž – dle zkušeností a očekávané alokace je velmi
nepravděpodobné, aby v rámci IROP v CLLD byly realizovány komplexní projekty (např. celá náves), je tedy
otázkou, zda je třeba mít zpracované výše zmíněné komplexní dokumentace, zda by nestačilo mít projekt
zpracovaný autorizovaným architektem. Dále při nakládání se srážkovou vodou je v návrhu, aby šlo o zasakování,
retenci a regulaci odtoku, nechtějí svod do kanalizační sítě.
- ŘO IROP požádal, aby MAS shromáždily co nejvíce typových projektů pro veřejná prostranství (již připravené
projekty, které by v 2. polovině roku 2022 mohly žádat o dotaci – úkol, ukázat, jak moc projekty budou či
nebudou komplexní, projednané s veřejností a zelené – spolupráce s F. Unzeitigem. Záměry přislíbili zaslat O.
Večeř, M. Hendrichová.
- J. Krist k tématu veřejných prostranství doplnil, že z průzkumu MAS Opavsko vyplynulo, že ze 40 obcí v území
MAS by každá měla zájem o úpravy veřejných prostranství,
- specifická kritéria v individuálních výzvách se očekávají přísnější, prostor pro SMO ČR a SMS ČR pro obhajobu
malých obcí,
- 17. 12. 2021 proběhne nulté jednání Monitorovacího výboru IROP pro nové PO, kde by specifická kritéria ještě
neměla být řešena, je tedy prostor pro jednání, jejich schválení se připravuje na 1. MV IROP.
O. Večeř vznesl dotaz ohledně podpory národních kulturních památek a kulturních památek. M. Hendrichová
ověřovala dotaz na ŘO IROP a bylo sděleno, že přes CLLD bude možné podpořit pouze kulturní památky, nikoli
národní kulturní památky. J. Florian přislíbil ověřit na připravovaném jednání MV IROP, neboť dosud nebylo
řečeno, že by přes MAS nemohly být podpořeny národní kulturní památky.
M. Oliva ještě k tématu veřejných prostranství uvedl, že by bylo vhodné mít zpracované typové zadávací
podmínky pro obce tak, aby byly schopny naplnit specifická kritéria, podmínky modrozelené ekonomiky.
J. Florian doplnil, že existuje pracovní materiál, jak obce mají připravovat návrhy svých veřejných prostranství:
Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí: www.atraktivniobec.cz.
OP Z+
P. Martinů vznesla dotaz ohledně partnerů s finančním příspěvkem v projektu MAS v OP Z+ - střet zájmů, pokud
by tento partner žádal přes MAS v rámci jiných OP?
J. Florian dotaz ověří na dalším jednání Platformy CLLD.
Dotazování OP ŽP (M. Hartych)
Prezentovány výstupy dotazníkového šetření mezi MAS:
- 81,1 % ze 159 MAS, které se dotazování účastnily, by se rádo zapojilo do realizace CLLD v OP ŽP,
- 75 % MAS komunikuje s územím možnosti OP ŽP v novém PO,
- 25 % MAS již má vytipovaný konkrétní objekt vhodný k realizaci v OP ŽP – MAS vyčkávají na konkrétní
podmínky v OP ŽP,
- připravuje se seminář/workshop pro MAS a obce.
J. Krist doplnil, že je vhodné, aby MAS začaly shromažďovat projekty vhodné k realizaci v OP ŽP – do 1. výzvy
připravované na 3. čtvrtletí 2022. Projekty by měly splňovat kritérum vysoké modrozelené náročnosti
(energetická efektivita, udržitelné stavební materiály, nakládání s vodou, hygiena vnitřního prostředí, úpravy
okolí stavby, aj.), oproti konvenčním budovám budou drahé.
PS Enviro připraví šablonu za účelem vytvoření informativního katalogu záměrů CLLD do OPŽP (základní údaje o
připravovaném projektu, připravenost projektu projektová dokumentace/stavební dokumentace) a zašle ji všem
MAS. Výstup bude sloužit pro vyjednávání podmínek CLLD v OP ŽP.
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Přítomní diskutovali načasování výzvy před komunálními volbami, připravenost obcí k podání projektu do výzvy,
u které nejsou známy podmínky. V rámci šablony bude třeba určit, v jaké fázi připravenosti se projekt nachází.
Účelem je připravit projekty do výzvy v takové kvalitě, aby pro CLLD byla vyhlášena i další výzva.

Dává za úkol PS Enviro
č. ú.
1/29

Úkol

Termín

připravit šablonu za účelem vytvoření informativního katalogu záměrů CLLD do OP
ŽP, šablona bude zaslána všem 180 MAS

31. 1. 2022

M. Hendrichová informovala o připravovaném hackathonu ve spolupráci s PS Chytrý venkov k tématu
transparentnosti a kritérií CLLD v operačních programech, kde bude rozhodovat výběrová komise MAS.
Hackathon by se měl zabývat nastavením kritérií v souvislosti s omezenými alokacemi a zohledňováním přidané
hodnoty projektů.
2/29 Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace z vyjednávání k 14. 12. 2021
11:52 odchází M. Hartych (11 osob s právem hlasovat)

Návrh na nominaci členů do MV OP JAK, PK, PK PO2 a MV OP TAK
Do Monitorovacího výboru OP TAK byli nominováni: člen Eva Hamplová, náhradník Jiří Krist.
Usnesení 2/29: Výbor NS MAS nominuje do Monitorovacího výboru OP TAK Evu Hamplovou a jako náhradníka
Jiřího Krista
všichni pro
schváleno
Do Monitorovacího výboru OP JAK, Plánovací komise a Plánovací komise PO 2 byly nominovány: člen Markéta
Pošíková, náhradník Markéta Hendrichová.
Usnesení 3/29: Výbor NS MAS nominuje do Monitorovacího výboru OP JAK, Plánovací komise a Plánovací komise
PO2 Markétu Pošíkovou a jako náhradníka Markétu Hendrichovou
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

6. Ekonomické a provozní záležitosti
LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko – další postup
J. Smetana, předseda MAS Jižní Slovácko, seznámil přítomné s vývojem výzvy LEADER obnovy.
Výzva byla ukončena k 30. 11. 2021.
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V části 1 - podpora obnovy majetku členů spolku MAS Jižní Slovácko a žadatelů podpořených ve výzvách MAS
v programovém období 2014-20 – bylo doručeno 8 žádostí, které by měly být všechny podpořeny (alokace cca
360 tis. Kč)
V části 2 - podpora obnovy vinných sklepů nepodnikajících fyzických osob – bylo doručeno 44 žádostí, 2 byly
vyřazeny po základním hodnocení. S ohledem na alokaci cca 750 tis. Kč (dle konečného stavu transparentního
účtu) a očekávanou podporu cca 50 tis. Kč na žádost nebude možné uspokojit všechny žadatele.
S ohledem na citlivost celé akce není na dnešní jednání Výboru předložen výsledek výzvy, neboť v části 2 bude
třeba důkladnější hodnocení žádostí, včetně posouzení stavebním odborníkem (zhodnocení míry poškození
sklepů).
J. Kuthanová poděkovala J. Smetanovi a B. Přidalové za již odvedenou práci na výzvě LEADER obnovy.
2/29 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci MAS Jižní Slovácko, z.s., o dalším postupu a prodloužení lhůty
vyhodnocení přijatých žádostí ve výzvě LEADER obnovy z důvodu velkého počtu přijatých žádostí
12:11 přichází M. Hartych (11 osob s právem hlasovat)

Přihláška do NS MAS – MAS Kralupsko, z.s.
M. Oliva informoval, že MAS Kralupsko je nově vzniklou MAS, která je prozatím přidruženým členem v KS MAS
Středočeského kraje.
Manažerka Lenka Hermannová, předseda Libor Lesák (místostarosta Kralup nad Vltavou, radní Středočeského
kraje)
Usnesení 4/29: Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá Místní akční skupinu Kralupsko, z.s. za
člena Národní sítě Místních akčních skupin ČR účinností od 1. 1. 2022
všichni pro
schváleno

Přehled čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021
Všechny členské příspěvky již byly uhrazeny. Do přehledu čerpání se promítl již uhrazený čl. příspěvek v ELARD za
2022.
Vzor stanov energetického spolku si u NS MAS objednalo 48 MAS (příjem 48 tis. Kč), což částečně krylo celkové
náklady na poradenství při přípravě stanov ve výši 67 881 Kč. Kancelář NS MAS osloví MAS, které si dosud
stanovy neobjednaly.
3/29 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022
J. Kuthanová představila rozpočet NS MAS pro rok 2022, který je v souladu s pravidly rozpočtování a
hospodaření, navržen jako vyrovnaný, resp. s přebytkem 257 Kč.
Příjmy (bez projektů) činí 2 538 000 Kč (počet členských MAS 169), výdaje 2 537 743 Kč.
V roce 2022 bude dokončena realizace projektu MASky v obraze a projekt NS MAS z OPTP.
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Od 1. 10. 2022 budou mzdové náklady kanceláře hrazeny zcela z kapitoly CHOD (členské příspěvky) s tím, že
úvazky jsou následující: 0,6 úvazku: ředitel + administrátor + analytik, 0,5: úvazku asistentka +
koordinátor/projektový manažer.
Rozpočet po kapitolách:
- Pracovní skupiny: 70 000 Kč, další náklady na jednání PS jsou zahrnuty v projektu OPTP
- Kontrolní komise: 10 000 Kč
- Aktivity společné s CSV: 25 000 Kč (Země živitelka, LEADERFest, LINC a ERP)
- Členské příspěvky v ELARD, ECOLISE a PREPARE: 8 500 Kč (čl. příspěvek ELARD uhrazen již v 12/2021)
- Chod organizace: 2 424 243 Kč (lehce posíleno PR, publicita a propagace, ostatní položky spíše poníženy)
Kancelář NS MAS hledá další finanční zdroje, připravují se projekty do Norských fondů a CIPE (Center for
Internetional Private Enterprise).
J. Hlavatý upozornil, že termín uzavření výzvy do Active Citizens Fund je 11. 1. 2022.
H. Horňáková informovala, že je vypsaná evropská výzva na propagační aktivity Společné zemědělské politiky
(http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/).
Usnesení 5/29: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2022
všichni pro
schváleno

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.
2/29

Úkol

Termín

připravit přehled PR aktivit za rok 2021 + plán na rok 2022

11. 1. 2022

Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu
Podnájemní smlouva s MAS Horní Pomoraví o.p.s. pro zajištění kanceláře pro analytika na rok 2022. Je navrženo,
aby smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. MAS se stala plátcem DPH a
v případě smlouvy na dobu určitou by se DPH musela hradit. Takto zůstane cena za podnájem stejná.

Usnesení 6/29: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s MAS Horní
Pomoraví, o.p.s. na dobu neurčitou
pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

Zápis z jednání Kontrolní komise 1. 12. 2021
J. Kmoníček informoval přítomné o jednání Kontrolní komise 1. 12. 2021 v on-line podobě (ZOOM).
Kontrolní komise se zabývala hospodařením a účetnictvím NS MAS za první 3 čtvrtletí roku 2021, k uvedenému
neměla žádné připomínky, ani neřešila žádné podněty od členů NS MAS.
Kancelář NS MAS K. komisi vysvětlila postupy výzvy LEADER obnovy a čerpání z transparentního účtu.
K. komisi končí mandát 27. 3. 2022, musí proběhnout volba nových členů. Současní členové komise připraví
zprávu pro valnou hromadu.
Členové souhlasí s nominací do inventarizační komise. Pokud by komise jednala v on-line podobě, budou se
jednání účastnit 2 členové kontrolní komise.
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4/29 Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu z jednání Kontrolní komise NS MAS ze dne 1. 12. 2021

Návrh na nominaci členů inventarizační komise
Do inventarizační komise jsou nominováni: Eva Hamplová (MAS Český sever), Jiří Kmoníček (předseda Kontrolní
komise) a Petr Čáp.
Jednání IK se očekává v polovině února.

Usnesení 7/29: 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: 11, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

7. Akce NS MAS
Projekt MASky v obraze – aktuality (J. Hasman)
- kurzy budou běžet do dubna 2022 (smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny do této doby), předpokládá se
prodloužení smluv a tedy i realizace kurzů do května 2022
- ekonomické kurzy: proběhne ještě 34 kurzů
- IT kurzy: proběhne ještě 16 kurzů
- manažerské dovednosti: velký zájem o kurz Základy participativní metod pro začátečníky – vhodný pro MAS
připravující se na realizaci OP Zaměstnanost+ - dobré reference, bude opakování kurzu
5/29 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o realizaci projektu MASky v obraze
12:53 odchází M. Hendrichová (11 osob s právem hlasovat)

Projekty se zapojením NS MAS
- Kancelář NS MAS provedla aktualizaci tabulky projektů se zapojením NS MAS
M. Hartych představil návrhy projektů se zapojením NS MAS:
A) Poradenství k energetické chudobě
- iniciativa M. Hartych a Iva Černá (MAS Pomalší), spolupráce s Asociace občanských poraden
- Asociace vyvinula školení pro terénní pracovníky s řešením energetické chudoby – proškolovali by
zaměstnance MAS
- do výzvy Základní granty pod Active Citizens Fund, uzavírka 11. 1. 2022
- nositel projektu NS MAS, vč. koordinace
- spolupráce I. Černá, M. Hartych, M. Dvořáková a J. Doubnerová
J. Krist iniciativu podpořil.
B) Communities for future
- nositel projektu ECOLISE
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- výzva Citizens engagement and participation v rámci programu Citizen, Equality, Rights and Value
programme – komunitární program EU, uzavírka 10. 2. 2022
- tvorba partnerství k výměně zkušeností, školení aktérů v klimatické změně
Usnesení 8/29: Výbor NS MAS schvaluje přípravu projektové žádosti projektu Poradenství v energetické
chudobě, nositel projektu NS MAS, a souhlasí s přípravou zapojení NS MAS do projektu Communities for future,
nositel projektu ECOLISE.
všichni pro
schváleno

8. Zprávy z krajů
Královehradecký kraj:
- KS podepsala memorandum o spolupráci s Královehradeckým krajem
- podpora MAS krajem v roce 2022 – 300 tis. Kč/MAS, forma individuální dotace – paušál provozní náklady,
dofinancování IROP 4.2., PR a rozvoj regionu
13:11 odchází J. Doubnerová (10 osob s právem hlasovat)
Moravskoslezský kraj:
- spolupráce s krajem na energetických tématech, ex. Moravskoslezské energetické centrum
- rok 2022: bez finanční podpory MAS
Středočeský kraj
- podpora z kraje pro rok 2022: navýšena na 2 mil. Kč – cca 40 tisíc na MAS, nelze použít na spolufinancování na
IROP 4.2/následně OPTP
- valná hromada 1/2022
- M. Oliva doporučil, aby důležité dokumenty, např. návrh rozdělení alokací MAS pro programové období 202127 bylo na jednání Výboru zasíláno dříve než 24 hodin před jednáním tak, aby dokument stihla projednat KS,
nebo alespoň její výbor
J. Kuthanová upozornila, že tyto dokumenty se řeší již delší dobu, i na několika předešlých jednáních výboru NS
Vysočina:
- podpora z kraje pro rok 2022: dotace pro MAS: forma daru, 60-70 tis. Kč/MAS (bez nutnosti vykazování účelu),
nastaveno na celé programové období
Ústecký kraj:
- podpora z kraje v roce 2021: 1 mil. Kč na poradenství v území, 2 mil. Kč na krajský program na podporu
komunitního života
- podpora z kraje pro rok 2022: 2 mil. Kč – cca 200 tis. Kč/MAS: dotační poradenství pro příjemce k výzvám
z národních zdrojů
- připravuje se memorandum, zejména v souvislosti s projektem kraje do Fondu spravedlivé transformace,
v rámci jehož by mělo být vybudováno transformační centrum Ústeckého kraje
Plzeňský kraj:
- plánuje se stěhování Venkovského domu Plzeňského kraje z DEPO2015 na Náměstí republiky, spolupráce
s Informačním centrem Bavorsko-Čechy
- podpora MAS pro rok 2022: má být navýšena až na 300 tis. Kč
Jihomoravský kraj:
- podpora MAS pro rok 2022: 100 tis. Kč/MAS – 70 % dotace na téma podpora podnikání a tvorba značek, MAS
budou moci žádat ve výzvě kraje na podporu studií – klima
- nový dotační titul kraje: údržba zeleně – MAS budou také moci žádat
- příprava propagačního videa k činnostem MAS
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13:33 odchází V. Hrdoušek (10 osob s právem hlasovat – zástup H. Horňáková)
Olomoucký kraj:
- předseda KS přizván jako stálý host krajské Komise pro rozvoj venkova a zemědělství – rozhoduje o 5 dotačních
titulech kraje
- schválen program Malý LEADER, pro rok 2022 zatím bez dotace
Jihočeský kraj:
- podpora MAS pro rok 2022: 4,5 mil Kč (i v 2021)
- 6 MAS, které se snaží rozvíjet komunitní energetiku: příprava založení sdružení
- spolupráce s Horním Rakouskem: naplánována jednání na příští rok
Pardubický kraj
– sjednána schůzka s radním Pardubického kraje zodpovědným za sociální oblast – vysvětlení činností MAS v
OP Z+
- podpora MAS pro rok 2022: 200 tis. Kč/MAS: podpora rozvoje regionů, propagace regionálních producentů,
infopointy, 70 % dotace
V rámci bodu diskutován režim přidruženého členství, které používá KS MAS Středočeského kraje. Stanovy KS
MAS Středočeského kraje, které přidružené členství obsahují, nejsou k dispozici ve spolkovém rejstříku.
Kancelář NS MAS prověří zaslání stanov KS MAS Středočeského kraje a jejich analýzu.

9. Pracovní skupiny
PS Chytrý venkov: činnosti + prezentace PS Gestorů Smart Cities (M. Oliva)
- v rámci diskuze s R. Hakenem, který v rámci Středočeského kraje pracuje jako územní koordinátor BCO,
vyplynul nápad, zda by NS MAS mohla požádat o vypsání dotačního titulu pro MAS ke školení a projektovou
přípravu obcí a dalších úkonů při pokládání vysokorychlostních kabelů. Zároveň si uvědomuje, že tento nápad
přichází pozdě.
T. Novák přislíbil problematiku probrat s vedoucím BCO na MPO a následně podat informaci na Výboru.
- karty v rámci Smart Cities: zpracovávají se vzorové karty opatření Koncepce Smart Cities – vzor je možné stále
připomínkovat, případně doplňovat nová opatření, zpracovává MMR
H. Horňáková v rámci diskuze vznesla dotaz, zda by PS Chytrý venkov nepřipravila příklady dobré praxe pro MAS
v oblasti smart řešení pro veřejná prostranství.
PS Vzdělávání – zpráva a přílohy
- M. Pošíková se omlouvila, jednání se již nemohla zúčastnit
- PS jednala on-line 4. 11. a 2. 12. 2021 a zabývala se tématy: Digitální kompetence a podmínky pro digitální
vzdělávání, výstupy z on-line jednání: Sdílené indikátory Partnerství 2030+ - návrhy indikátorů pro vyhodnocení
klíčových výsledků vzdělávacího systému
- 2. 12. 2021 proběhlo on-line jednání MV OP VVV
14:06 odchází G. Charouzek (9 osob s právem hlasovat)
Zpráva z cesty do Holandska – Dvořáková + Pošíková
v podkladech, pozitivní ohlasy účastníků
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PS Enviro
6. 12. 2021 proběhl tematický seminář s Nadace Partnerství – téma udržitelných budov.
6/29 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu z PS Chytrý venkov, zprávu z jednání PS Vzdělávání a Zprávy ze
zahraniční pracovní cesty v Nizozemí

10. Různé
J. Krist informoval, že o konání akce LeaderFEST se nadále uchází MAS Jihomoravského kraje.
J. Krist požádal PS Mezinárodní spolupráce o průzkum, zda by byl zájem ze zahraničí o účast na LeaderFESTu.
Termín konání v září.
M. Oliva nabídl přenos zkušeností při pořádání akce.
Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.
3/29

Úkol

Termín

Vyzvat vyjednávací tým NS MAS k aktualizaci tabulky pokroku ve vyjednávání

11. 1. 2022

Závěrem J. Krist a J. Kuthanová popřáli všem požehnané Vánoce a vše nejlepší a zdraví do roku 2022.
Konec jednání: 14:12
Další jednání Výboru se uskuteční 11. 1. 2022 od 10:00 v hybridním režimu

Ověřil dne:

4. 1. 2022

J. Doubnerová

4. 1. 2022

J. Krist

