Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

středa 27. září 2017 v 10:00 – 14:00 hodin

MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany u Prahy

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přivítání domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zpráva z jednání výboru NS MAS (Pošmurný, Oliva)
Informace z jednání 7. NSK (Oliva)
Informace z jednání 13. RSK (Tvrdík)
Pravidla operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS (Zemanová)
Zpráva z jednání týmu OPTP (Zemanová)
Stanovy NS MAS
Seriál o území MAS (Mgr. Jiří Pálka – A Video TV)
Průběh projektu Program rozvoje kraje – úkoly a jejich plnění
Systém financování a rozpočet KS MAS
Organizační řád KS MAS
Brožura o středočeských MAS – zadání, podklady
Různé

Jednání zahájeno v 10:10 hodin
Přítomno 17 MAS
1. Přivítání domácí MAS
Přítomné přivítala ředitelka MAS Říčansko Pavlína Šantorová Filková. Olivova dětskou léčebnu, místo
konání jednání, poté představil Ing. Miroslav Vacek, ředitel léčebny.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
3. Zpráva z jednání výboru NS MAS (Pošmurný, Oliva)
Kompletní zápis z jednání je publikován na webu NS MAS. Poté byli účastníci seznámeni
s nejzávažnějšími body:

Ukončení pracovního poměru tajemnice Veroniky Foltýnové k 30. 10. 2017 (k dispozici bude pouze do
5. 10.) a následné vyhlášení výběrového řízení na nového tajemníka / tajemnici. Výběr budou řešit
předseda a místopředsedové.
Stanovy a jejich návaznost na rozpočet – bohužel nové návrhy nejsou řešeny ve vztahu na nutnost
financování.
Rozpočet NS MAS a vazba na vyjednávání = nutnost zvýšení členských příspěvků, ovšem bez vyjasnění
nových činností, spíše stagnace.
PS Vzdělávání – Markéta Pošíková
MAP II bude obsahovat část plánovací a implementační v 1 projektu.
Výzva 15.11.2017. Max. výše způsobilých nákladů 8 mil. Kč + 100 000Kč za zapojené IZO.
Pro MAP II bude potřeba opět získat souhlasy 70 % škol (IZO + ZUŠ) zřizovaných v ORP
Pro MAS bude platit i nadále 100% výše dotace
Při přípravě žádosti doporučuje připravovat harmonogram s vědomím, že finance z dotace na
financování získá žadatel až na konci roku 2018.
1 žadatel max. 2 žádosti.
Území i žadatele bude schvalovat RSK.
Implementace – z povinných témat ‐ alespoň jedno a dále volitelná témata.
Animace škol a školských zařízení
Semináře 5. ‐ 9.10. 2017 v Praze. Budou zaměřené na realizaci stávajících Šablon. Budou představeny
novinky v Šablonách II.
Vzdělávání MAS připravované PS Vzdělávání
PS dospěla ke konceptu s pracovním názvem:
Vzdělávání je pro každého aneb LEADER pro 21. století, návrat ke kořenům Leaderu.
Na PS proběhla diskuse nad vazbou mezi principy Leaderu (zdola nahoru, spolupráce, síťování, inovace,
mezisektorové partnerství, meziodvětvové akce, strategie) a konkrétními dovednostmi, oblastmi, ve
kterých je třeba se vzdělávat.
Vzdělávání manažerů MAS je důležité proto, že činnost MAS nespočívá pouze v naplňování
schválených programových rámců CLLD, ale má více rovin (realizace vlastních projektů, další aktivity ve
prospěch rozvoje regionu, iniciování diskuze, zapojování místních aktérů do spolupráce…).
PS Vzdělávání konkrétně připravuje pro rok 2018:
Téma: facilitace, strategická komunikace,
Plánovaný termín a místo: 15.3. a 16.3.2018 v Českém Brodě
Téma: PR a komunikace,
Plánovaný termín a místo: 17.5. a 18.5. 2018 v Olomouci
Přihlašování bude přes NS MAS ČR.

4. Informace z jednání 7. NSK (Oliva)
7. jednání NSK se uskutečnilo ve dnech 5. – 6.9. 2017 v Hradci Králové, KSMAS Sk zastupoval M. Oliva.
Z programu Komory CLLD a Pléna NSK lze upozornit zejména na:
 Přehled schválených SCLLD, kde nejvíce dosud neschválených = 10, je stále ze Středočeského
kraje => opatření ze strany vedení KS MAS Sk v podobě nabídky individuálních konzultací před
finalizací vypořádání „chybníků“
 Žádost o změny ISg v ISKP14+, změny údajů schválených při standardizaci MAS – předneseno J.
Benešovou z MMR‐ORP; přislíbená příručka nebyla dosud zveřejněna
 Monitoring a evaluace CLLD – předneseno R. Nikischerem z MMR‐ORP
 Přes snahu zástupců KS MAS v Komoře CLLD se nepodařilo prohlašovat návrh na vyhlášení 4.
Výzvy na podávání SCLLD; nyní 2 vyřazené MAS mohou podat žádost k přezkumné komisi

Více viz prezentace z jednání NSK v příloze tohoto zápisu.

5. Informace z jednání 13. RSK dne 18. 9. 2017 (podklady Tvrdík)
‐ schválena aktualizace Regionálního akčního plánu Středočeského kraje
‐ jako podnět pracovní skupiny Venkov byl znovu vznesen požadavek na změny u DT Obnova místních
komunikací pro období 2019+. Dále požadováno navýšení alokace na 1.760 mil. Kč v roce 2018, 2019 –
756 mil. Kč, 2020‐2022 ‐ 1.128 mil. Kč.
‐ uskutečněno dotazníkové šetření mezi starosty obcí s cílem získat přehled těch plánovaných
infrastrukturních akcí, které budou prováděny v intravilánu obce, a které budou zasahovat do krajských
komunikací. Následně vytvořen seznam akcí, dle kterého bude zajištěna koordinace plánování
infrastrukturních akcí mezi obcemi Středočeského kraje a KSÚS.
‐ Ing. Rut Bízková představila formy spolupráce pracovních skupin RSK na aktualizaci Programu rozvoje
územního obvodu Středočeského kraje na období 2018‐2024. Jednání se členy pracovních skupin
proběhnou na půdě krajského úřadu v termínech 21.9. a 27.9.
‐ Mgr. Kristina Kleinwächterová informovala o stavu výzev ITI
IROP


Dne 12. 6. 2017 byly vyhlášeny výzvy nositele č. 8: Budování infrastruktury pro cyklistickou
dopravu; č. 9: Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě a č. 10: Zavádění a modernizace
inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky, všechny tři výzvy byly ukončeny 31. 7.
2017
o výzva č. 8 bylo předloženo 15 PZ s fin. objemem 211 mil. Kč dotace EU, alokace výzvy
127,5 mil. Kč. Všechny projekty prošly předběžným vyhodnocením a předány
k vyhodnocení na ŘV ITI PMO. Výzva ZS je kolová a bude ukončena 31. 10. 2017
o výzva č. 9 předloženy 2 PZ, s fin. objemem 156 mil. Kč dotace EU, alokace výzvy 85 mil.
Kč. Oba projekty jsou v souladu se Strategií ITI. Celková alokace opatření Strategie ITI
1.4.2 Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě je 180 mil. Kč, po komunikaci
s ŘO IROP je možné navýšit alokaci výzvy tak, aby bylo možné financovat oba projekty,
o navýšení bude rozhodovat ŘV ITI PMO. Výzva ZS kolová a bude ukončena 31. 10. 2017
o výzva č. 10 předloženy 3 PZ, s fin. objemem 611 mil. Kč dotace EU, projekty
vyhodnoceny v souladu se Strategií ITI. Výzva ZS průběžná a bude ukončena 29. 12. 2017

OP ŽP
 Dne 30. 6. byla vyhlášena výzva č. 5 ‐ Budování protipovodňových opatření, výzva byla ukončena
7. 8. 2017. Do výzvy bylo předloženo 10 PZ, které požadují z FS příspěvek ve výši 123 mil. Kč
(příspěvek Unie), výše požadované dotace nepřesahuje alokaci výzvy, všechny projekty tak bude
možné financovat. Všechny projekty byly vyhodnoceny jako souladné se Strategií ITI. Projektová
žádost bude hodnocena dále dle pravidel OP ŽP, zprostředkujícím subjektem je SFŽP.
 Dne 20. 7. byla vyhlášena výzva č. 11 – Realizace opatření pro řešení povodní, výzva ukončena
21. 8. Do výzvy byl předložen 1 PZ – Systém podpory operativního řízení při povodních
s finančním objemem cca 15 mil. Kč dotace EU. Výkonný tým nositele PZ předhodnotil, prošel
projednáním na PS a bude předán ŘV ITI.
OP PPR
 Dne 31. 5. vyhlášena výzva č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou
dopravu na území hl. m. Prahy, výzva byla ukončena 31. 7. a nebyl do ní předložen žádný
projektový záměr. Došlo následně k úpravě výzvy a jejich příloh. Ihned po ukončení výzvy byla 1.

8. vyhlášena další výzva č. 15 ‐ Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu
na území hl. m. Prahy, do které již byl předložen 1 PZ – Výstavba P+R na Černém Mostě.
Jednání ŘV ITI PMO
 Dne 27. 6. 2017 proběhlo Páté jednání ŘV ITI PMO, kde ŘV vydal svá souladná a nesouladná (z
důvodu převisu nad alokací výzvy) vyjádření k projektovým záměrům předloženým do výzev:
o
č. 3 Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy, do výzvy ZS
předloženy 4 žádosti (původně 5 předložených PZ), výzva ZS ukončena 31. 7. 2017
o
č. 4 Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol, do výzvy ZS
předloženo 29 žádostí (do výzvy nositele předloženo 36 PZ), výzva ZS ukončena 31.
8. 2017
o
č. 6 Rozšíření technického vybavení středních škol, do výzvy ZS předloženo 5 žádostí
(do výzvy nositele předloženo 10 PZ), výzva ZS je průběžná a bude ukončena 30. 9.
2017
 Další jednání ŘV ITI PMO proběhne 27. 9. 2017.
Rizika v realizaci a čerpání finančních prostředků z IROP v rámci schválené Strategie ITI Pražské
metropolitní oblasti
Opatření 1.3.1: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN‐T
 Do výzvy nositele a ZS prozatím předloženy 3 úseky silnic o celkové alokaci 180 mil. Kč (příspěvek
Unie), do konce roku 2018 je potřeba splnit milník u indikátoru 72 303 – Celková délka
rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – 25 km, aktuálně dle předložených projektů a
jejich harmonogramu bude do konce roku 2018 indikátor plněn ve výši 7,5 km!
 Dle níže přiložené tabulky by na opatření 1. 3. 1 – Silniční infrastruktura by do konce roku 2018
mělo být vyčerpáno 44 % z celkové finanční alokace, tedy 545 mil. Kč s plněním milníku
indikátoru 72 303 ve výši 25 km. Hrozí, že plnění milníku a čerpání požadované výše dotace
nebude dosaženo. Nositel ITI doporučuje přijmout opatření pro zajištění lepšího čerpání
finančních prostředků a plnění stanovených indikátorů. Zajistit lepší dohled nad
připravovanými projekty do ITI na straně Odboru dopravy a KSÚS, vypracovat seznam úseků
silnic pro roky 2018–2020, které bude vhodné předkládat do výzev ITI. Informovat o rizicích
radního pro dopravu Ing. Františka Petrtýla.
 Aktuálně ve spolupráci s KSÚS a RDK se připravuje další výzva nositele, nicméně projekty
uvažované k předložení do výzvy nenaplňují požadovaný milníkový indikátor v dostatečné výši
(připraveny úseky o délce cca 8 km s požadovanou výší dotace cca 240 mil. Kč). Aktuálně je tak
uvažováno předložit projekty (v součtu s projekty v již ukončené výzvě) v souhrnné výši 420 mil.
Kč s plněním indikátoru 72 303 ve výši cca 15,5 km, avšak většina projektů nebude zrealizována
v termínu do konce roku 2018 a jak finanční plán, tak indikátorový milník nebude naplněn.
V roce 2018 prozatím předložené projekty vyčerpají cca 14 % z celkové alokace na opatření.
 Důležitým indikátorem je 72 200 Celková délka nově postavených silnic ve výši 13, 37 km do
konce roku 2023, jehož plnění je aktuálně 0,8 km. Potřeba zpracovat na straně KSÚS možnosti
naplnění tohoto indikátoru konkrétními projekty s časovým harmonogramem postupu přípravy
projektů. V případě nemožnosti naplnění požadované délky bude potřeba vyjednat
změnu/snížení výše indikátoru ve Strategii ITI a s tím snížení požadované částky alokace na toto
opatření. Informovat o rizicích radního pro dopravu Ing. Františka Petrtýla.
Opatření 1. 2. 1: Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky
 Do výzvy nositele byly předloženy 3 projektové záměry o požadované výši alokace 611 mil. Kč,
nicméně finančně objemný projekt na Modernizaci informačního systému Středočeského kraje
(574 mil. Kč příspěvek EU) pravděpodobně nebude předložen do výzvy ZS, která bude ukončena
29. 12. 2017, projekt prozatím není dostatečně připraven pro předložení žádosti o podporu.



Aktuální informace k fázi přípravy projektu budou sděleny na RSK dle informací z jednání
pracovní skupiny k přípravě projektů telematiky, které se bude konat dne 13. 9. 217.
V součtu za roky 2017 a 2018 by mělo být vyčerpáno 93 % alokace, tedy 885 mil. Kč. Již nyní
z důvodu pomalé přípravy projektu Modernizace informačního systému Středočeského kraje
hrozí riziko odebrání části finanční alokace ze strany ŘO IROP. Zbývající 2 připravené projektové
záměry, které jsou plánovány předložit do výzvy ZS do 29. 12. 2017 budou čerpat v roce 2018
příspěvek Unie ve výši 38 mil. Kč, což jsou cca 4 % z celkové alokace na opatření.

‐ dále podány informace z jednání 7. NSK včetně dění v komoře CLLD

6. Pravidla operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS (Zemanová)
Probíhá změna pravidel a jejich následné schválení. NS MAS požaduje zrušení limitů anebo
jejich uvolnění, stejně tak uvolnění v jednotlivých tématech a způsobilých výdajů.

7. Zpráva z jednání týmu OPTP (Zemanová)
Představení témat k řešení a výzva k zapojení do připomínkování Špatné praxe ve vykazování
pravidel SC 4.2. Vše bude následně řešeno na ŘO IROP.
K zaslání Vašich podnětů využijte prosím
formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezzhQLY4_‐iJ7D8T‐
69R3dE80py3L6Snh56t1tcyOzjocVHA/viewform?c=0&w=1

8. Stanovy NS MAS (Hlavatý)
Mgr. Darina Danielová s omluvila z jednání pro časovou zaneprázdněnost.
V rámci předloženého návrhu stanov není nikde zřejmé zadání pro provedení změny stanov.
Některé problémové oblasti:
 Nově je ve stanovách zaveden institut „výkonného ředitele“, který je mezi orgány NS MAS,
přičemž ve vypořádání připomínek je uvedeno, že se bude jednat spíše o výkonného manažera
než ředitele.
 Ve stanovách nejsou např. řešeny otázky odpovědnosti za realizaci a naplnění „dotačních
projektů“, zřejmě tedy odpovídá výbor.
 Řešení konání náhradní valné hromady neřeší, jakým způsobem se členská základna NS MAS o
náhradní valné hromadě dozví.
 atd.
Pro vznik kvalitních stanov by bylo nejvhodnější v rámci diskuze v celé členské základně definovat zadání,
co vše mají stanovy obsahovat a řešit, které pravomoci má řešit valná hromada, které výbor atd.
Následně na základě zadání zpracovat návrh stanov pro valnou hromadu.

9. Seriál o území MAS (Mgr. Jiří Pálka – A Video TV)
Podrobnosti viz nabídka

10. Průběh projektu Program rozvoje kraje – úkoly a jejich plnění
Přílohou zápisu je tabulka realizace projektu

11. Systém financování a rozpočet KS MAS
Řádné členské příspěvky byly uhrazeny všemi členskými MAS – celkem vybráno 36.000 Kč – přílohou
zápisu je přehled úhrad členských příspěvků. MAS Brdy uhradila členský příspěvek formou fakturace
Účetní zůstatek na účtu v České spořitelně: 969 287,64 Kč
Návrh rozpočtu v rámci projektu PRK:

Václav Pošmurný
Pošembeří – Miloslav Oliva
Lípa pro venkov – Radek Tvrdík
Mladoboleslavský venkov – Jindřich Hlavatý
Mladoboleslavský venkov – Účetní
Podbrdsko, Rakovnicko, Pošmurný – zápisy
Jsme na jedné lodi – setkání MAS s partnery
Brožura o MAS SK
Disponibilní prostředky
Celkem
Náplně práce viz další bod zápisu.

měsíčně
měsíců Celkem
7 000 Kč
9
63 000 Kč
5 000 Kč
9
45 000 Kč
5 000 Kč
9
45 000 Kč
5 000 Kč
9
45 000 Kč
2 500 Kč
9
22 500 Kč
2 500 Kč
9
22 500 Kč
mezisoučet
27 000 Kč
243 000 Kč
81 000 Kč
1
81 000 Kč
14 000 Kč
1
14 000 Kč
217 555 Kč
1
217 555 Kč
555 555 Kč

Členové KS MAS souhlasili s nastavením rozpočtu – 17 PRO

12. Organizační řád KS MAS
Václav Pošmurný, předseda
 Příprava programu pléna KS a příprava zápisu = hrubá struktura + seřazení podkladů a
jejich rozeslání
 Kontrola zápisu, korektura, doplnění
 E‐mailová komunikace s členskou základnou
 Shromažďování podkladů od MAS
 Vedení kontaktů a dalších databází
 Vedení projektů – řešení financování, zadávání objednávek, kontrola fakturace, kontrola
realizace projektu
 Řešení financování, platby z účtu, kontrola pohybu na účtu
 Jednání s partnery KS MAS, příprava společných projektů (např. CSV)
Region Pošembeří o.p.s. – Miloslav Oliva, člen výboru
 Doplňování přípravy programu Pléna KS MAS
 Příprava podkladů relevantních bodů programu Pléna KS (Výboru NS MAS, NSK a RSK)
 Participace na vedení jednání Pléna KS MAS
 Kontrola zápisu, korektura, doplnění
 Připomínkování dokumentů pro/od KS MAS
 Příprava podkladů, účast na jednání s vedením/radními SK
 Účast na jednáních a připomínkování podkladů jednání Výboru NS MAS ČR, NSK a RSK
 PR směrem dovnitř/ven KS MAS Sk – návrh komunikačního postupu/taktiky (před/ na / po)
důležitými (živými) jednáními s klíčovými partnery KS MAS = vedení, úředníci, zastupitelé
SK, Výbor NS MAS, popř. územní partneři (SMO, SMS, Spolek, CSV apod.)
MAS Lípa pro venkov, z.s. – Radek Tvrdík, člen výboru
 Zastupování KS MAS na jednáních RSK a NSK, příprava podkladů k jednání
 Připomínkování podkladů RSK
 Zastupování v pracovních skupinách VENKOV, CESTOVNÍ RUCH a ve Výboru pro Kulturu
a památky
 Shromažďování a kompletace dat ze strategií MAS a finančních plánů pro potřeby
kanceláře RSK, SIC
 Kompletace analytických podkladů pro RSK
 Příprava a připomínkování podkladů pro jednání KS MAS
 Účast na pracovních jednáních výboru KS MAS

Mladoboleslavský venkov, z.ú. – Jindřich Hlavatý, člen výboru
 Zastupování KS MAS na jednáních PS RSK Infrastruktura a doprava
 Zajištění komunikace se SIC
 Shromažďování a kompletace dat od MAS pro potřeby SIC
 Příprava a připomínkování podkladů pro jednání KS MAS
 Účast na pracovních jednáních výboru KS MAS
 Tvorba zápisů z jednání výboru KS MAS
 Účast na jednání s vedením Středočeského kraje, zejména hejtmankou
 Připomínkování dokumentů pro a od MAS SK a zápisů z pléna KS MAS
 Zajištění vedení účetnictví, včetně zajištěné ekonomických výstupů

13. Brožura o středočeský MAS – zadání, podklady
Specifikace tisku
Brožura 210 x 210 mm
Obálka: 4 strany, 4/4, 300 g Matná křída, 1/0 lamino mat, 1/0 parciální UV lak do 30 %
Vnitřek: 32 stran, 4/4, 115 g Matná křída
Vazba V1
5000 ks
Cena
86000,‐ bez DPH
104.060 s DPH
90.000 Kč hradí CSV
‐ projekt potvrzen, nutno zrealizovat včetně tisku do konce roku 2017
14.060 Kč hradí KS MAS dle dohody na výboru KS MAS
Rozložení:
První vnitřní strany obálky – informace o KS MAS
27 stran = MAS
4 strany = ukázkové projekty (spolupráce) MAS hrazené z PRV
1 strana = informace o CSV a PRV
Druhá vnitřní strana obálky – Mapa MAS – v rozlišení „fleky“ a msta, dle kterých se dá lokalizovat
Specifikace strany o MAS – ilustrační design viz příloha
Dvě fotografie > jedna velká na celou šířku/výšku stránky 21 x 8 cm, jedna poloviční cca 8 x 8 cm –
viz design ROZLIŠENÍ min 356 DPI
Jedna fotografie by měla zobrazovat objekt/lokalitu, která/á specifikuje danou MAS, druhý obrázek
by měl být z uváděného „vlajkového“ projektu
Text
O MAS > 1150 znaků s mezerami
O „vlajkovém“ projektu > 850 znaků s mezerami
Prosím text o MAS formulovat jako obecně konkrétní bez informací, které časem stárnou/mění se.
Text o projektu > u MAS, které již realizovaly projekty spolupráce či SPL doporučujeme vybrat
významný projekt z této oblasti či z oblasti spolupráce (nemusí být ani dotované, jen by měly
naplňovat principy Leader, u „nových“ MAS může jít o projekty realizované v jejich území či
zajímavosti obecně
V součtu je třeba dodržet počet znaků na stránku 2000 znaků s mezerami.
Kontakty
Uvést kontakt na kancelář = tam, kde případní zájemci někoho zastihnou, najdou. Dále JEDEN
kontaktní e‐mail a odkaz na webové stránky.

Brožura bude financována z projektu Celostátní sítě pro venkov, část budeme hradit také z rozpočtu KS
MAS pro zajištění vyššího počtu výtisků.
Předpokládané vydání – do 15. 12. 2017
ÚKOL: Termín dodání podkladů – 15. října 2017 do 24:00 hodin

14. Různé
Jednání ukončeno v 13:45 hodin
Zapsal Václav Pošmurný

Další jednání Pléna KS MAS:
27. října 2017 – MAS Mezilesí, Enviromentální centrum Cerhenice, Míru 22
24. listopadu 2017 – MAS Podlipansko – Kostelec nad Černými lesy, Pivovar
15. prosince 2017 – MAS Vyhlídky, Mělník
26. ledna 2018 – ?
23. února 2018 Valná hromada KS MAS – ?
23. března 2018 – ?
27. dubna 2018 – ?
25. května 2018 – ?
22. června 2018 – ?
Kde se ještě setkání KS MAS nekonalo:
MAS Polabí o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ o.s.AS Brdy z.ú.

