Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 17. června 2016 v 10:00 – 14:00 hodin

Lány, Muzeum T.G.M., MAS SVATOVÁCLAVSKO

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přivítání domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zpráva z jednání výboru NS MAS (Pošmurný)
Administrativní a režijní náklady MAS – podávání žádostí (Pošmurný)
Vzájemné konzultace MAS SK k podání žádosti do SC 4.2. IROP (řízení diskuse Oliva)
Strategie CLLD – stav podání žádostí, průběh výzev (Pošmurný)
Dotace od Středočeského kraje (Oliva)
Místní akční plány (Pošíková)
Projednání společného postoje MAS SK k vizím rozvoje NS MAS (Hlavatý)
RSK – plán investic a finanční plány MAS v SCLLD (Tvrdík)
Různé

Jednání bylo zahájeno v 10:10 hodin
Přítomny MAS dle prezenční listiny – celkem 15 z 26 MAS, po skončení bodu 3 přišli zástupci dalších
4 MAS, celkem přítomno 19 MAS
1. Přivítání domácí MAS
Přítomné přivítal Ing. L. Fleishmann, manažer MAS Svatováclavsko, p. K. Sklenička, starosta obce Lány, a
pí B. Bednářová Šafránková, vedoucí muzea TGM v Lánech.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zaslat R. Tvrdíkovi podklady k čerpání finančních prostředků CLLD v členění po jednotlivých letech
(finanční plány), jde o podklad pro RSK – úkol trvá, zatím splnilo 8 MAS
3. Zpráva z jednání výboru NS MAS
Zprávu z jednání výboru podal V. Pošmurný:
o MAP – informace budou v zápise z jednání výboru z 14. 6. 2016, obsah bude autorizován MŠMT
‐ rozhodnutí: po velké komisi dojde k opravám, doložení dokumentů, následně bude vydán
jednostranný právní akt, který MAS pouze kontroluje po formální stránce, do 30 dnů je
možné očekávat zálohou platbu
o šablony – výzva po 20. 6. 2016, s EK byly dojednány způsobilé výdaje, čeká se na formální
schválení
‐ u šablon se hodnotí pouze formální náležitosti a přijatelnost, hodnotí MŠMT, nejsou externí
hodnotitelé

‐ nekoncepčnost, problém s kapacitami (např. by bylo třeba cca 5 tis. školních psychologů)
OP PIK – harmonogram bude zveřejněn na webu NS MAS
cestovné členů PS NS MAS – cestovné bude refundováno MAS, nikoliv členovi PS, a to ve výši
nákladů na hromadnou dopravu (dle IDOS)
o projekt NS MAS z OPTP – úhrada nákladů na provoz kanceláře, seminářů pro MAS CSSF14+)

o
o

4. Administrativní a režijní náklady MAS – podávání žádostí
Základní informace podal V. Pošmurný:
‐ Žádost je třeba podat co nejdříve
‐ Po podání je možné začít konzultovat a posílat dokumenty (přílohy) k žádosti o platu, CRR má
aktuálně relativně volné kapacity a může zahájit kontrolu dokladů tak, aby mohlo po schválení
projektu dojít k proplacení
‐ Do žádosti se vyplňuje částka dle tabulky na webu NS MAS (stav k 14. 10. 2015
http://nsmascr.cz/aktualni‐informace‐pro‐mas‐v‐op/) změny v území, počtu obyvatel atd.
nebudou zohledňovány, muselo by dojít k přepočtu rozpočtu u všech MAS, změny v alokaci
možné až v roce 2018 (např. v případě, že některé MAS žádost nepodají)
5. Vzájemné konzultace MAS SK k podání žádosti do SC 4.2. IROP
Proběhla vzájemná konzultace MAS k projektové žádosti.
6. Strategie CLLD – stav podání žádostí, průběh výzev
Informaci podali V. Pošmurný a M. Oliva:
‐ k hodnocení SCLLD, je málo hodnotitelů, hodnotitelé nemají přístup k hodnocení strategií,
k hodnocení jedné strategie je třeba 10‐12 h v jednom kole hodnocení, kapacity nedostatečné
‐ MMR dodá tabulku, ze které bude vidět, v jaké fázi hodnocení se podané strategie nacházejí,
systém toto neumožňuje – aktualizace týdně
Proběhla diskuze k neplnění termínů ze strany hodnotitelů, MPIN bohužel např. neobsahuje termín, do
kdy má MMR informovat, že bylo ukončeno hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, v podstatě
se tedy nelze odvolávat na neplnění termínů.
7. Dotace od Středočeského kraje
Na jednání byla předložena tabulka s požadovanou výší dotace za jednotlivé MAS, proběhla kontrola.
Základní poznatky (M. Oliva):
‐ není známo schéma distribuce finančních prostředků, patrně obdrží jedna MAS, která přepošle
podíl dalším spolupracujícím MAS – doporučuje uzavřít smlouvu o spolupráci
‐ nelze poskytnout prostředky na mzdy, a to ani na krytí 50 % spoluúčasti MAS!!!
‐ pozor na pravidla pro zadávání zakázek – limit Středočeského kraje je 250 000 Kč
8. Místní akční plány
M. Pošíková nebyla přítomna, základní poznatky ze semináře a RSK přednesl R. Tvrdík:
‐ pokud byl výdaj v rámci hodnocení uznán jako nezpůsobilý, nelze hradit ani z paušálních
nákladů, stále nezpůsobilý výdaj (např. v rámci hodnocení zrušena pozice koordinátora, nelze
koordinátora platit z paušálních výdajů)
‐ schválený Strategický rámec MAP – předává se na sekretariát RSK (není jasné, zda RSK
projednává, bere na vědomí, či pouze přeposílá), RSK předá MMR, které zveřejní na stránkách
pro zveřejňování strategií, aby hodnotitelé projektů IROP a MŠMT mohli posoudit soulad
projektu se SR MAP
Stanovisko: KS MAS požaduje, aby RSK neměla v kompetenci schvalovat SR MAP
9. Projednání společného postoje MAS SK k vizím rozvoje NS MAS
Dokument zaslán v podkladech (viz Příloha)
M. Oliva – termín pro připomínky 31. 10. je pozdě, je třeba změnit Stanovy na VH dne 23. 11., vize musí
být zapracována
J. Hlavatý – chybí vize, předložený dokument je spíše strategií, ale základní vize chybí

‐ pokud bude NS MAS profesní organizací, může např. ustanovit, že všechny MAS, které rozdělují
ev. dotace, musí být členem NS MAS, která pak garantuje určitý standard a úroveň kvality
‐ 2. verzi stanov chce opět projednat v jednotlivých krajích, aby schválení na VH nepředcházela
řada pozměňujících návrhů, které nakonec ovlivní celé stanovy a stanou se opět nefunkčními
Proběhla diskuze, zda být profesní organizací či zájmovým spolkem, názory členů se různí
úkol pro V. Pošmurného:
‐ Zajistit přenos požadavku na obdobné výstupy jako od středočeských MAS od ostatních krajů
v rámci NS MAS postupně se zúčastnit jednání všech KS MAS v jednotlivých krajích a zjistit jejich
názory a postoje
úkol pro MAS:
‐ napsat 2–3 věty popisující vizi NS MAS a do 30. 6. 2016 poslat J. Hlavatému, který názory shrne
a připraví výstup, který bude následně projednán (info@mladoboleslavkyvenkov.cz)
Závěr: Projednání vize NS MAS bude možné např. na semináři pro MAS v srpnu 2016, který pořádá CSV
(viz bod 11). Vedení KS MAS následně tento výstup předloží Výboru NS MAS jako stanovisko
Středočeských MAS.
10. RSK – plán investic a finanční plány MAS v SCLLD
R. Tvrdík:
‐ finanční plány – viz úkol z minulého jednání
‐ projekty v OPZ, kde žadateli mohou být poskytovatelé zahrnutí do krajské sítě poskytovatelů
sociálních služeb podle zákona o soc. službách – zatím není jasné, za jakých podmínek bude rada
kraje vydávat pověření
M. Dvořáková – 30. 6. 2016 proběhne na krajském úřadu seminář, kde budou prezentovány podmínky
k vydání Vyjádření kraje (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb (příloha
č. 10), hodnocení žádostí na sociální služby atd.
‐ kraj vydá pověření pouze jednomu žadateli, pokud by tedy bylo předložení vyjádření již
podmínkou při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu, splnil by podmínky vždy
pouze jeden žadatel, jedná se o tom, aby tato podmínky byla požadována až po výběru projektu
k realizaci
‐ MPSV postupně jedná s kraji a vysvětluje OPZ, řeší se např. rozdílnost vyrovnávacích plateb mezi
jednotlivými kraji
‐ pro hodnocení projektu bude nutný expertní posudek, nebo expert může být přímo ve
výběrovém orgánu MAS
11. Různé
M. Benda (CSV) nabízí tyto semináře pro MAS:
o 1. seminář (17. – 18. 8. 2016), místo konání zatím není upřesněno
‐ plánovaný program: PRV, zadávání veřejných zakázek, národní dotace MZe a MŽP, pravidla,
výzvy CLLD, studie proveditelnosti, geoportál
‐ CSV hradí ubytování, stravu, nájem prostor, lektory
‐ předpoklad účasti max. 2 zástupci za MAS, celkově očekáváno cca 30 osob
o 2. seminář (předpoklad listopad 2016)
‐ plánovaný program: stavební zákon, AOPK, aktivity MAS, spolupráce MAS, aktivity po roce
2023
o 10. 9. 2016 na zámku Kačina (www.kacina.cz/zamek‐kacina) proběhne Vinobraní 2016, prostor
kaple (nejde o vysvěcenou kapli) bude k dispozici partnerům CSV pro prezentaci (regionální
značky, CHKO a zajímavosti území, řemeslníci, bannery…)
úkol pro MAS:
‐ zaslat M. Bendovi (martin.benda@szif.cz) připomínky k programu, návrh místa konání semináře
v srpnu, případně kontakty na lektory (zejm. zadávání veřejných zakázek apod.)
‐ kontaktovat M. Bendu, pokud má MAS zájem o prezentaci na Vinobraní 2016

M. Oliva – Země živitelka
‐ 26. 8. 2016 proběhne seminář k povinné publicitě
‐ Večer venkova – prezentace regionálních značek, zatím není finalizován seznam značek, které tu
budou prezentovány, s návrhy možno kontaktovat G. Jeníčkovou (kis.stredocesky@atlas.cz),
další možností je výběr 5 značek z letošního katalogu
Jednání ukončeno v 13:15 hodin
Zapsala Jitka Janouchová

Další jednání Pléna KS MAS:
pátek 26. srpna 2016 od 15 hodin – seminář Povinná publicita na Výstavišti v Českých Budějovicích – ZŽ
pátek 26. srpna 2016 od 19 hodin – Večer venkova na Výstavišti v Českých Budějovicích – ZŽ
pátek 30. září 2016 – MAS Zálabí, z. s.
pátek 25. listopadu 2016 – MAS Mezi hrady, z.s.
Vyberte si další termíny:
27. října 2016, 16. prosince, 27. ledna 2017 (Valná hromada), 24. února 2017, 31. března 2017
MAS Polabí o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ o.s.
MAS Brdy z.ú.
MAS Boleslavsko

MAS
Brdy − Vltava o.p.s.
Lípa pro venkov o.s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.

MAS Podlipansko, o. p. s.
MAS Říčansko o.p.s.
MAS Sedlčansko, o. p. s.
Místní akční skupina Mezilesí
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES
MAS PODBRDSKO, z.s.
Posázaví o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Rakovnicko o.p.s.
MAS Karlštejnsko, z.ú.
Region Pošembeří o.p.s.
MAS Vyhlídky, z.s.
MAS Zálabí, z. s.
MAS Blaník
MAS Polabí o.p.s.
MAS Nad Prahou o.p.s.
MAS Střední Polabí, z.s.
Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov
MAS Mezi Hrady
MAS Jihozápad o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ o.s.
MAS Brdy z.ú.
MAS Boleslavsko
MAS Svatováclavsko

Projekt dotace 50 % od kraje
ANO ‐ propagační materiály MAS Podbrdsko a Brdy‐Vltava
ANO ‐ propagační materiály ‐ Lípa pro venkov, Posázaví, Zálabí, Rakovnicko, Střední Polabí
NE

ANO ‐ vybavení pro akce ‐ Pošembeří, Mladoboleslavský venkov, Svatojiřský les
ANO ‐ propagační materiály MAS Podbrdsko a Brdy‐Vltava
ANO ‐ propagační materiály ‐ Lípa pro venkov, Posázaví, Zálabí, Rakovnicko, Střední Polabí
ANO ‐ publikace s tématikou shodnou se strategií CLLD 2014‐2020 ‐ Přemyslovci, Svatováclavsko, Karlštejnsko
ANO ‐ propagační materiály ‐ Lípa pro venkov, Posázaví, Zálabí, Rakovnicko, Střední Polabí
ANO ‐ publikace s tématikou shodnou se strategií CLLD 2014‐2020 ‐ Přemyslovci, Svatováclavsko, Karlštejnsko
ANO ‐ vybavení pro akce ‐ Pošembeří, Mladoboleslavský venkov, Svatojiřský les
NE
ANO ‐ propagační materiály ‐ Lípa pro venkov, Posázaví, Zálabí, Rakovnicko, Střední Polabí
Ano ‐ propagace
NE
NE
ANO ‐ propagační materiály ‐ Lípa pro venkov, Posázaví, Zálabí, Rakovnicko, Střední Polabí
ANO ‐ vybavení pro akce ‐ Pošembeří, Mladoboleslavský venkov, Svatojiřský les
NE ‐ nemá za těchto podmínek zájem o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
NE ‐ o dotaci nemáme zájem, protože nemáme peníze na spolufinancování

NE ‐ nemá na spoluúčast
ANO ‐ publikace s tématikou shodnou se strategií CLLD 2014‐2020 ‐ Přemyslovci, Svatováclavsko, Karlštejnsko

Celkem návrh
Dotace
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
47 500,00 Kč
1
95 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1
40 000,00 Kč
1
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
1
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1
80 000,00 Kč
0,00 Kč
1
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
1
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
0
0,00 Kč
0
0,00 Kč
1
244 000,00 Kč 122 000,00 Kč
45 000,00 Kč
1
90 000,00 Kč
0
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0
0,00 Kč
25 000,00 Kč
1
50 000,00 Kč
14 1 999 000,00 Kč 999 500,00 Kč
podíl dle zúčastněných MAS
71 428,57 Kč
1
1
0

Strategie rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2030
návrh připravený PS Vize při NS MAS ČR, červen 2016
STRATEGICKÝ CÍL 1. STABILIZACE
Opatření:
1. Využívat metodu Leader v strategických dokumentech s dopadem na regionální
rozvoj, včetně sektorových dokumentů a programů, od fáze metodické přípravy, přes
tvorbu až po implementaci
2. Ukotvit metodu Leader v legislativě ČR i EU (především v regionálním rozvoji,
vzdělávání, podpoře podnikání, sociální oblasti, životním prostředí, kultuře,
příhraničních vztazích) jako plnohodnotný a standardní přístup k rozvoji společnosti a
území
3. Zakomponovat metodu Leader do každodenní praxe demokratické společnosti, od
osnov vzdělávání na základních a středních školách přes techniky dobrého vládnutí
ve veřejné správě až po metody řízení národního i regionálního hospodářství
Indikátor:
A. Vznik Úřadu vlády pro venkov nebo Ministerstva venkova
STRATEGICKÝ CÍL 2. KVALITA
Opatření:
1. Vytvořit, případně převzít systém hodnocení kvality, nejlépe dobrovolný a postavený
na vzájemném srovnávání
2. Sledování příkladů dobré praxe v kvalitě práce MAS v ČR i zahraničí, prezentace
úspěchů ve zvyšování kvality v Leaderu
Indikátor:
B. Podíl MAS zapojených do systému hodnocení kvality
STRATEGICKÝ CÍL 3. VZDĚLÁVÁNÍ
Opatření:
1. Formální vzdělávání (akreditované kurzy, specializace či studijní obor VŠ, odborné
praxe) pro pracovníky a členy orgánů MAS či NS MAS
2. Neformální vzdělávání (workshopy, kurzy, stáže, exkurze, …) pro pracovníky a členy
orgánů MAS či NS MAS
3. Vytvoření systému hodnocení - akreditace vzdělávání , tvorba individuálních
vzdělávacích programů i projektů NS MAS
Indikátory:
C. Podíl manažerů a členů orgánů MAS a NS MAS zapojených do vzdělávání
D. Počet individuálních vzdělávacích plánů

STRATEGICKÝ CÍL 4. PODPORA

ROZVOJE MAS

Opatření:
1. Poskytování právní, ekonomické, organizační a další podpory při rozvoji MAS
2. Podpora MAS při řešení problémů
3. Vytvořit a provozovat efektivní a otevřený systém sdílení informací k rozvoji MAS,
oboustranný, horizontální i vertikální, s různými cestami a úrovněmi včetně krajských
Indikátor:
E. Stabilizace počtu členů NS MAS nad 90% existujících MAS

STRATEGICKÝ CÍL 5. PREZENTACE
Opatření:
1. Učinit se před okolím srozumitelní, mít jasnou tvář – být LEADER nebo Lídr?
2. Využívat účinné nástroje prezentace, pozitivní, moderní, efektivní nástroje
3. Mít jednotný styl – vizuální, komunikační, filosofický, mít společnou tvář
Indikátor:
F. Podíl veřejnosti (laické, odborné), která má povědomí, co je to Lídr (průzkumy,
monitoring médií)

STRATEGICKÝ CÍL 6. PARTNERSTVÍ,

PRINCIPY, FILOSOFIE

Opatření:
1. Zajišťovat zázemí funkčního partnerství pro venkov
2. Vytvořit či potvrdit ve spolupráci s partnery základy hodnotových principů a filosofie
venkova podle motta „Dáváme venkovu smysl“
3. Propojení filosofie venkova s praktickými aktivitami rozvoje venkova ve funkčním
systému
Indikátor:
G. Mít dlouhodobou a funkční filosofii, kodex, úmluvu pro venkov (např.: chránit,
pečovat, rozvíjet,… venkovské oblasti, tedy území s převládajícím venkovským
charakterem)

Připomínky a doplnění k tomuto materiálu prosím zasílejte na krist@masopavsko.cz
a v kopii na v.foltynova@nsmascr.cz do 31. 10. 2016.

