Pozvánka na

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 27. října 2017 v 10:00 – 14:00 hodin

MAS Mezilesí, Enviromentální centrum Cerhenice, Míru 22

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

Přivítání domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zpráva z jednání výboru NS MAS (Oliva)
Aktuální stav hodnocení SCLLD MAS v kraji (Pošmurný)
Stanovy NS MAS (Hlavatý, Danielová)
(Sebe)hodnocení MAS (Hlavatý, Oliva)
Strategie regionálního rozvoje 2030 (Oliva)
Podklady pro VH NS MAS (Oliva, Pošmurný) Rozpočet NS MAS 2018 + návrh na změnu výše členského
příspěvku MAS do NS MAM + kdo přijede
MAP 2 (Pošíková)
Tabulky pro SIC – stav již zaslaných tabulek za jednotlivé MAS (Pošmurný)
Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný)
Konference VENKOV v Dříteči
Různé

Jednání zahájeno v 10:10 hodin
Přítomno 14 MAS
1. Přivítání domácí MAS
Za domácí MAS přivítal přítomné Pavel Černý z MAS Mezilesí a následně starosta obce Cerhenice pan
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA. Předseda přivítal předsedu NS MAS Jiřího Krista a Darinu Danielovou,
autorku návrh změn stanov NS MAS z MAS Lednicko‐valtický areál.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Brožura KS MAS – ÚKOL: Termín dodání podkladů – 15. října 2017 do 24:00 hodin
Nedodali:
MAS Blaník z.s. > již připravují
MAS Brdy z.ú.
MAS Brdy‐Vltava, o.p.s. > chybí kvalitní foto
MAS Karlštejnsko, z. ú.

MAS Polabí o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ z.s.
MAS Sedlčansko, o. p. s.
Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, z. ú.

Bude vydáno celkem 5000 ks brožury, pro každou MAS je rezervováno 150 ks

3. Zpráva z jednání výboru NS MAS (Oliva)
V počátku otevřel M. Oliva otázku, zda pořádat setkávání Pléna KS každý měsíc s ohledem na
informovanost prostřednictvím tzv. „rychlého infa“ a následných zápisů z jednání Výboru NS MAS, které
jsou k dispozici všem MAS. Výsledkem diskuse bylo stanovisko každopádně pořádat setkání každý měsíc
– pro MAS je to důvod pro setkávání.
Jiří Krist představil koncepci práce NS MAS. Nově byl vybrán tajemník Petr Čáp – nastoupí od 1. 1. 2018,
asistentku mu bude děla Věra Nosková.

4. Aktuální stav hodnocení SCLLD MAS v kraji (Pošmurný)
Byl projednán stav hodnocení. SCLLD MAS Polabí bylo ukončeno hodnocení s výsledkem neschválena –
budou se snažit o nápravu formou odvolání – řeší J. Florián.
V hodnocení jsou ještě Mezilesí, Mezi Hrady, Střední Polabí, Jihozápad – se všemi bude konzultován
postup a řešeny připomínky – pomoc ze strany KS i NS.

5. Stanovy NS MAS (Hlavatý, Danielová)
Návrh stanov byl vydiskutován s Darinou Danielovou, která zapracovala připomínky, které byly ke
stanovám a jednacímu řádu zaslány. Navíc se uskutečnilo pracovní jednání nad návrhem stanov. Mimo
ustanovení o volbě předsedy výborem (ustoupení od přímé volby) již nejsou výraznější námitky.
Darina Danielová představila návrh nových stanov a jednacího řádu valné hromady, vysvětlila detaily a
zodpověděla dotazy.
Závěrem si myslím, že sice stanovy nejsou dokonalé, ale v rámci ukončení dohadů a rozdělení členské
základny NS MAS doporučuji středočeským MAS hlasovat pro schválení stanov.

6. (Sebe)hodnocení MAS (Hlavatý, Oliva)
Na neformálním jednání den před jednáním výboru v Dubovicích představil J. Krist svou vizi hodnocení
MAS. Při diskusi zúčastnění konstatovali, že hodnocení MAS není v současné době vhodný nástroj. J. Krist
informoval, že MMR hodnocení požaduje, a u „slabších MAS“, které budou v rámci hodnocení
vyhodnoceny, budou probíhat kontroly ze strany ŘO. Ostatní MAS pak kontroly tolik mít nebudou. Milan
Oliva připomněl tabulky hodnocení MAS, které byly připravovány v minulém programovém období.
Z finální diskuse vyplynulo, že pokud musíme dodat ŘO IROP nějaký návrh hodnocení MAS, pak by toto
hodnocení mělo vycházet výhradně z obecných, zejména kvantitativních dat (plnění standardizace,
plnění vlastních indikátorů např. počet realizovaných výzev…).
Hodnocení MAS by mělo probíhat pouze max. formou sebehodnocení s tím, že negativa by sloužila
výhradně vnitřním účelům MAS a NS MAS v rámci autoevaluace vlastních činností, a zveřejňovány by
byly pouze pozitiva – přenos dobré praxe.
Informace o získaných dotacích do území – www.dotinfo.cz – informace z MINISTERSTVA FINANCÍ.
Tvrdá data by měla být poskytována a hodnocena na základě podkladů v MS2014+

7. Strategie regionálního rozvoje 2030 (Oliva)
Na jednání v Dubovicích představil J. Krist Strategii regionálního rozvoje ČR 2030. Strategie byla
schválena Vládou ČR jako dokument, přičemž byla připomínkována např. SMO ČR, SMS atd. V rámci
Strategie jsou vyjmenovány hlavní body, na které by se Strategie měla zaměřit. V představeném
dokumentu jsou uvedeni i hlavní aktéři regionálního rozvoje. Bohužel o MAS, případně NS MAS není ve
strategii ani slovo. Buď NS MAS dokument nepřipomínkovala, anebo v rámci přípravy tohoto dokumentu
selhala a nedokázala své požadavky prosadit.

J. Krist sice uváděl, že v některých bodech se sice můžeme jako MASky najít, nicméně na dotaz, zda jsou
MAS v této strategii někde uvedené sdělil, že ne.
Bude tak zapotřebí vyvinout silnější aktivitu, aby se MASky do Strategie dostaly a byly zde konkrétně
uvedeny.
Hlavní body Strategie, které jsou přílohou zápisu, obdržely MAS jako podklad k dnešnímu jednání.

8. Podklady pro VH NS MAS (Oliva, Pošmurný)
Rozpočet NS MAS 2018 + návrh na změnu výše členského příspěvku MAS do NS MAS. V rámci návrhu
rozpočtu NS MAS na rok 2018 a v souvislosti s navrhovaným pronájmem kanceláře v Praze, přijmutím
nového tajemníka, ze kterého by do budoucna měl být ředitel, dochází k návrhu na navýšení členského
příspěvku do NS MAS na částku 15.000,‐ Kč.
V rámci diskuse vyplynulo, že bez dalšího vysvětlení nejsou Středočeské MAS pro zvýšení členského
příspěvku do NS MAS.

9. MAP 2 (Pošíková)
Na odkazu http://www.msmt.cz/strukturalni‐fondy‐1/aktualni‐informace‐op‐vvv naleznete zveřejněné
informace k výzvě MAP II. Je toho tam docela dost a myslím, že podle toho mohou začít žadatelé
plánovat žádost o podporu. Výzva bude kontinuální a bude vyhlášena v listopadu.
Je potřeba mít připravené podklady – především souhlasy škol dle IZO – vzor připravuje PS Vzdělávání.
Dále bude potřeba mít dohodu mezi potenciálními žadateli (MAS x ORP; MAS x MAS x ORP) o tom, že
ten kdo bude podávat žádost má souhlas ostatních. S touto dohodou je třeba podat písemnou žádost na
RSK o schválení žadatele – další jednání je 13. prosince 2017> žádost podat do 5. 12.

10. Tabulky pro SIC – stav již zaslaných tabulek za jednotlivé MAS (Pošmurný)
Již odevzdali:

Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
MAS Brdy z.ú.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
MAS Zálabí, z. s.
MAS Jihozápad o.p.s.
MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS Vyhlídky, z.s.

11. Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný)
MAS
Lípa pro venkov z.s.
MAS Blaník z.s.
MAS Boleslavsko
MAS Brdy z.ú.
MAS Brdy‐Vltava, o.p.s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
MAS Jihozápad o.p.s.
MAS Karlštejnsko, z. ú.
MAS Nad Prahou o.p.s.
MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS Podlipansko, o. p. s.
MAS Polabí o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ z.s.
MAS Říčansko o.p.s.
MAS Sedlčansko, o. p. s.
MAS Střední Polabí, z.s.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Vyhlídky, z.s.
MAS Zálabí, z. s.
Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Mladoboleslavský venkov, z. ú.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

uhrazen MČP poslat MAS
faktura
1.9.2017
170100167
NE
41 152 Kč
NE
24.10.2017
41 152 Kč
27.9.2017
170100004
4.9.2017
17026
18.9.2017
170100002
22.8.2017
192017
41 152 Kč
41 152 Kč
4.9.2017
VF17/0004
24.7.2017
2017/092
14.9.2017
170100001
41 152 Kč
25.9.2017
120170043
41 152 Kč
18.7.2017
1701117
23.8.2017
201701
1.9.2017
1817
20.7.2017
17‐002‐00016
NE
41 152 Kč
NE
4.9.2017
21701002
8.8.2017
170100001
20.7.2017
400019

zaplaceno
7.9.2017
NE
2.10.2017
8.9.2017
2.10.2017
3.10.2017

12.9.2017
4.9.2017
14.9.2017
3.10.2017
3.9.2017
4.9.2017
4.9.2017
5.9.2017
NE
23.10.2017
3.9.2017
4.9.2017

Posázaví o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Rakovnicko o.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.

1.9.2017
11.9.2017
19.9.2017
11.9.2017

170100081
2017011
2017040
170100051

3.9.2017
26.9.2017
26.9.2017
14.9.2017

12. Konference VENKOV v Dříteči
Diskuse byla k účasti středočeských MAS na konferenci a doprovodném programu.

13. Různé
Říčansko: dotaz ohledně naší vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost na: Programy a činnosti v rámci
sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., která u nás právě probíhá a kde
si nevíme rady s definicí této sociální služby. Po konzultacích s poskytovateli sociálních služeb se
vyskytuje otázka nejasné hranice mezi sociální službou podle zákona a nad rámec/mimo zákon. Zákon o
sociálních službách je v tomto ohledu stručný a v zamýšlených aktivitách žadatelů je to velmi tenký led,
co kam spadá... Odpovědi z ŘO na naše konkrétní dotazy nás odkazují na zákon. Jak to prosím řeší ostatní
MAS? Je tato odpovědnost na žadateli, v případě nejednoznačné odpovědi z ŘO?
Je třeba řešit jako následnou službu – Říčansko zkontaktuje M. Pošíková a předá informaci
Plán CSV – návrh pro rok 2018
1) Workshop MAS – „Středočeský venkov a CLLD 2018“ (max 80 tisíc Kč) – je to opět ta letní akce,
téma zatím není stanoveno
2) Akce 10x videospot MAS Středočeská MAS (max 300 tisíc Kč)
Popis: 10 x video o jednotlivých MAS Středočeského kraje. Představení MAS, území, fungování, strategie
atd. Představení jednoho zrealizovaného projektu PRV na území dané MAS.
3) Tištěné materiály MAS – krycí název pro Brožura MAS Středočeského kraje (max 90 tisíc Kč)
Náhradní akce:
1) MASky na cestách: 2–3denní exkurze, ČR/Slovensko – hledání inspirace a možností spolupráce
To je vše, co se týká svodně MAS Středočeského kraje, další akce jsou již individuální (např. exkurze
jednotlivých MAS, semináře na pozemkové úpravy…)
SIC
14.11. platforma k odpadovému hospodářství
20. 11. konference k ICT pořádaná SICem.
Přemek Růžička (MAS Sedlčansko) nastoupil na SIC a bude mít na starosti koordinaci aktivit s MASkami.
Jednání ukončeno v 13:45 hodin
Zapsal Václav Pošmurný

Další jednání Pléna KS MAS:
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 – MAS Svatováclavsko, Muzeu TGM v Lánech
Kde se ještě setkání KS MAS nekonalo:
MAS Polabí o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ o.s.AS Brdy z.ú.

