Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 24. listopadu 2017 v 10:00 – 14:00 hodin

MAS Podlipansko, Pivovar v Kostelci nad Černými lesy, Českobrodská 17
49.9979903N, 14.8649086E

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

Přivítání domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zpráva z jednání výboru NS MAS ve Valticích (Pošmurný, Oliva)
Výsledky jednání Valné hromady NS MAS (Oliva, Hlavatý, Tvrdík)
Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný)
Změny v organizaci výboru KS MAS
Konference VENKOV v Dříteči (Oliva, Hlavatý, Tvrdík)
Informace o zapojení OPŽP do SCLLD
Realizace výzev SCLLD
MAP 2 – stav přípravy žádostí
PS Vzdělávání ‐ aktivity na rok 2018 (Pošíková)
Různé

Jednání zahájeno v 10:10 hodin
Přítomno 19 MAS
1. Přivítání domácí MAS
Markéta Pošíková – přivítání v pivovaru, organizační info
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Pošmurný:
Omluva za opožděné poslání zápisu z min. jednání.
Úkol končící ‐ Vypořádání úkolu – brožura CSV – podklady dodány a zapracovány
2 NOVÉ JEDNODUCHÉ ÚKOLY – doplnění do brožury
AUTOŘI FOTOGRAFIÍ NEBO ARCHIV MAS – dle info CSV (Martin Benda) musíme dát pozor na
autorská práva, každá fotka, která se použije
(MZE autorská práva hrozně řeší – souhlas autora fotografií a majitele objektu
PROJEKTY 5X NA KONCI – doplnit částky dotace a z čeho to bylo financováno
Všichni souhlasí s tím, že v případě nedohody s CSV bude brožura zaplacena z dotace SK.

3. Zpráva z jednání výboru NS MAS ve Valticích (Pošmurný, Oliva)
4. Výsledky jednání Valné hromady NS MAS (Oliva, Hlavatý, Tvrdík)
Pošmurný:
Výbor proběhl během úterního dopoledne, tedy v předvečer VH NS MAS. Řešila se zejména
organizace VH a její průběh. Zápis – rychlé info z Výboru jsme všichni obdrželi do emailu.
Další Výbor NS MAS 13.12.2017 od 17.h v Praze.
Oliva:
Zvýšení příspěvků do NS MAS. Odhlasováno většinou VH NS MAS. Teď je to na straně Výboru –
na dalším zasedání se bude jednat mj. o platebních podmínkách pro případ, když některé MAS
nebudou chtít platit členské příspěvky. Ze strany Výboru by mělo být vydáno stanovisko ke
změkčení platebních podmínek. Cílem je, aby se NS MAS „nerozsypala“, ale naopak aby byla
zachována jako celek!!
OPŽP – další podmínky, které nebyly zveřejněny ‐ 3 opatření PŘEDBĚŽNÉ INFO!!:
‐ ÚSES – mělo by stačit stanovisko projektanta, který je specializovaný na ÚSES (mělo by se
vycházet z územních plánů)
‐ erozní opatření – studie blízká protipovodňové ochrany
‐ pozemkové úpravy ‐ stále s ??? (duplicita/ překryv s opatřením PRV)
‐ sídelní zeleň – měl by stačit jen projekt, pravděpodobně by nemusel být vlastník, ale jen
nájemce nebo mít jinak ošetřené podmínky po dobu udržitelnosti
V prosinci by mělo být jednání k OPŽP a na Výboru v prosinci už budou informace
‐ zatím jsou nejpravděpodobnější 3 šablony a čeká se až budou schváleny
‐ realizace – podobně jako šablony
‐ spolufinancování – máme stejné % jako v přímých výzvách OPŽP
Dotaz: Proč se tlačilo OPŽP i do MASek? ‐ Některé MAS chtěly mít OPŽP, takže MŽP toto
schválilo, ale přitom je v OPŽP dostatečná alokace na přímé výzvy
‐ výhoda pro MAS – MAS sehraje roli v území, aby si to žadatelé mohli osahat v území MAS a
pomoct s projekty a tím pomoct subjektům v území
Růžička:
Hlasování na VH NS MAS – pokud stanovisko KS MAS SK je NE, tak proč někteří hlasují ANO…
‐ neměli bychom být jednotní??
Tvrdík – odpověď: KS MAS v tomto případě nezavazovala členy k jednotnému hlasování.
Hlasování členů bylo ponecháno na jejich rozhodnutí, přestože převládající názor byl příspěvky
ve zvýšené výši podpořit.
Pošmurný/ Oliva:
‐ diskuse o rozpočtu NS MAS, o některých položkách
‐ byly odhlasované nové Stanovy – rozpočet schvaluje Výbor NS MAS (rozpočet nesmí být do
mínusu a nemá povoleno brát úvěr)
‐ úkolem ředitele mj. bude – zajistit finanční zdroje pro činnost NS MAS mimo dotace, jednání
s dalšími sponzory apod.
‐ některé principy nastavení rozpočtu nebyly zatím nastaveny a bude to řešeno na základě
návrhu z Výboru NS MAS až na jarní VH NS MAS
Černý
Od krajské sítě v Brandýse není jasně dán směr vyjednávání NS MAS pro další programové
období, navrhuje, aby Výbor NS MAS stanovil priority, harmonogram a osoby, které za NS
MAS povedou vyjednávání (plus odborné podpůrné týmy). Zmiňuje, že položka vyjednávání

není zohledněna dle jeho názoru v rozpočtu. Zápisy v této záležitosti, ať jsou neveřejné, pouze
v zalogované sekci NS MAS.
Požadavek KS MAS SK na Výbor NS MAS:
‐ jasný harmonogram a cíl vyjednávání pro další období, bude určena jasně osoba, která to
má v kompetenci a kdo se tím bude zaobírat!!
‐ navrhnout 4 body jako výsledek z kulatých stolů na konci VH, kterým směrem se má NS
MAS ubírat!! Důležité je stanovit priority pro vyjednávání
Zřízení kanceláře NS MAS – na Senovážném náměstí v Praze
‐ hlavní úkoly pro ředitele (funkce od 1.1.2018) nastaveny, ale některé úkoly jasné nejsou!!
Způsobilost nákladů 4.2 na VH NS MAS
‐ ten, kdo přijel na seminář k PRV si může nárokovat způsobilost
‐ ti co byli 2 dny, tak lze nárokovat jen jeden den, kdy byl seminář
5. Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný,
Tvrdík)
Faktury na čerpání – chybí pouze 2 poslední, jinak hotovo.
Nevyčerpané finance budou rozděleny – cca 100. 000 Kč ponecháno v rozpočtu jako rezerva
na tisk brožury, pokud nedojde k dohodě s MZe. Zbytek bude přerozdělen jako bonus za počet
vyplněných obcí (nikoli místních částí). R. Tvrdík rozešle emailem tabulku s počty vyplněných
dotazníků za každou MAS. Po ověření dojde k finálnímu výpočtu:
Zatím z celkového počtu 820 obcí v MAS vyplněny dotazníky za 530 obcí. Obratem je třeba
ověřit zaslané podklady – termín do konce listopadu 2017!!! Kdo nebude reagovat do té doby,
bude bráno, že souhlasí s uvedeným počtem.
Následně bude přepočten zbytek nevyužité alokace cca 260.000 Kč, který se do konce roku
plánuje rozdělit dle následujícího výpočtu:
zbylá částka/ celkový počet obcí, za které je dotazník vyplněn * počet vyplněných obcí za MAS
‐ pokud bude výsledek přes 41.152 Kč (částka, která již MAS byla poskytnuta), tak se MAS
doplatí rozdíl, a to opět formou faktury se spoluúčastí – forma mimořádného členského
příspěvku
‐ zatím k rozdělení 260tis. Kč – bude ještě řešeno ve Výboru KS MAS a výsledky zveřejněny na
příští KS MAS v Mělníku.
V tomto roce se učíme pracovat s krajským příspěvkem.
Do 15.12.2017 ‐ nutno vypořádat celou dotaci SK a mít do té doby vše vyplaceno, aby se
vyúčtování dotace SK do konce roku dalo na kraj!!
Hlavatý – návrh na Středočeský kraj – dotace pro rok 2018:
VARIANTY pro 27 MAS ve Středočeském kraji
1. pro každou MAS 250tis. Kč/ rok 2018 + 500tis. Kč dotaci pro KS MAS Sk, za to že MAS přináší
4mld. za rozvoj území kraje
2. aby SK pomohl se spoluúčastí 5 % našich režií na 4.2 alespoň ve výši 90%
6. Změny v organizaci výboru KS MAS (Pošmurný)
‐ rezignace na funkci předsedy KS MAS k další VH KS MAS v lednu 2018 z důvodu nového
pracovního vytížení
‐ do 15.12.2017 ‐ zájemci sdělí, kdo by chtěl být novým předsedou KS MAS

‐ 26.1.2018 ‐ VH KS MAS – místo jednání bude dojednáno 15.12.2017 v Mělníku
‐ předseda je fyzickou osobou na své RČ, předseda – jedná na vlastní zodpovědnost
Tvorba rozpočtu na rok 2018
‐ řádný členský příspěvek 1.500,‐ zůstávají na účtu, z toho jsme nic neutratili, protože jsme
použili dotaci SK
ÚKOL – NOMINACE NOVÉHO PŘEDSEDY – poslat předsedovi a výboru do 10.12.2017 návrh
jména!!
7. Konference VENKOV v Dříteči (Oliva, Hlavatý, Tvrdík)
Zařazení článku 20 do PRV – změna SCLLD, nové opatření, finanční plány jsou rozděleny…
nutno toto vyřešit na MZe, jak bude článek 20 vyjednán!!
24.11.2017
‐ jednání na MZE s Taberym – návrh za NS MAS, rozšíření aktivit do všech oblastí, které se
nekříží s IROP, po dnešním jednání by měl být finálně vyjednán článek 20 PRV
‐ přealokování peněz a bude nutné zdůvodnění této přealokace!!
‐ finální info o jednání k PRV dostaneme po víkendu!!
‐ začít si tvořit alibi už nyní, abychom měli zdůvodnění, proč potřebujeme přealokovat PRV, tak
jak je nastaven finanční plán nyní v SCLLD, na nový článek 20
‐ doporučení Radek Tvrdík – nenechávejte výběrová řízení na žadatelích, nemusíme je v MAS
kontrolovat, ale žadatelé to píší blbě a pak je problém s PRV!!!
8. Informace o zapojení OPŽP do SCLLD
viz bod 3+4
9. Realizace výzev SCLLD
vyjednávání IROP + 4.2
‐ poslat Bohunce Zemanové emailem poznatky, které chceme změnit ve 4.2 a s výzvami
v IROPu
‐ v tom, kdy si nejsme jistí s vyhlášením výzev nebo s Interními postupy apod., tak máme volat
Bohunku Zemanovou nebo Honzu Floriána – sami úředníci na ŘO si nejsou jistí a mnoho věcí
v MPINu napsáno není!!
Tvrdík
‐ pokud máme něco, co bylo schváleno jedné MAS, ale jiným to vyhodí – udělat soupis a poslat
do 10.12. Radkovi… ‐ pro potřeby jednání NSK (je třeba řádně zargumentovat problémy MAS
s ŘO)
10. MAP 2 – stav přípravy žádostí
11. PS Vzdělávání ‐ aktivity na rok 2018 (Pošíková)
Pošíková:
RSK se koná 13.12.2017
do 30.11. max. do 5.12.2017 dát žádost na RSK (p. Veselský), že jsme žadatel v MAPu II. ‐
projednání v území a podložení souhlasem aktérů v území
‐ poslat v kopii Radkovi Tvrdíkovi
Diskuse, čím doložit souhlas partnerů s definicí žadatele
 oslovení partneři, zápis, že jsme se sešli a schválili zapojení a realizaci MAP II

 nebo Řídící výbor – usnesení, že schválil zapojení do MAP II (ale musí dát potvrzení, že
je členem ŘV MAPu)
‐ když půjde jedna žádost na RSK – tak bude schváleno; pokud budou dva žadatelé 2, bude
problém, a tak se bude muset na RSK (resp. Radek) řešit
‐ prosincový termín na žádost o MAP II je pro ty, kteří mají schválený MAP I.
pošle urgentně ten, kdo chce od ledna začít nový MAP II
další termín schvalování území MAP II na RSK bude dojednáno v prosinci, termín další RSK
bude v lednu/ únoru 2018, aby se stihly schválit žádosti na RSK
školení MAP II:
 mzdy a nemzdové prostředky
 realizační tým, aktivity DPP + 40 % nepřímé náklady
 projekt. manažer, který hlídá projekt + odborníci (pracovní skupiny, vzdělávací
semináře apod.)
 řadu pozic máme předepsané + limity na mzdy
 zdůraznění – zachování selského rozumu při psaní žádosti!!
 všechny peníze, které jsou v rozpočtu, proč je tam máme – nutné zdůvodnění!!! (i u
nepřímých nákladů máme vědět, k čemu je budeme potřebovat)
 nápady pro nepřímé náklady – spolupráce s velkýma knihovnami, spolupráce, výjezdní
zasedání o prázdninách, školení Ochrana os. údajů pro školy
12. Různé
Růžička – SIC:
‐ z mnohých našich dotazníků padají pěkné informace za obce pro SIC
‐ pozvánka na akce, které pořádá SIC
‐ nabídka pro MAS – výjezdy SIC do území Středočeského kraje
Oliva:
Přišla pozvánka od J.Veselského z KÚ Sk – pozvánka na 9.1.2018 (není jasné, komu všemu
pozvánka přišla!!)
…rádi bychom Vás upozornili na plánovaný seminář organizovaný Regionální stálou
konferencí Středočeského kraje a Sdružením místních samospráv ČR, který bude určen hlavně
pro mikroregiony a místní akční skupiny, a který se uskuteční 9. ledna 2018 v prostorách
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Předpokládanými tématy budou:
‐ Spolupráce DSO, MAS a obcí v území
‐ Vzdělávání zástupců samospráv
‐ Metoda LEADER a jeho aplikace v území
‐ Nové krajské dotační tituly
Účast již přislíbili zástupci z MMR, evropského parlamentu, MAS, SIC, ELARD.
Oficiální pozvánku obdržíte na přelomu listopadu/prosince.
Prosím o předběžnou zpětnou vazbu ohledně Vašeho zájmu do úterý 21.11.2017.
Oliva – opověď od Veselského:
Zdravím pane Olivo,
co se týká organizační stránky, tak bychom přivítali, kdyby se zúčastnily všechny MAS
působící v kraji. Takže kdybyste se o této akci mohli zmínit na jednání orgánů KS MAS.

A z hlediska programu by byl jistě přínosný z vaší strany příspěvek o příkladu dobré praxe při
spolupráci MASky, DSO a obcí na rozvoji určitého regionu.
Pošmurný – Synopcity
výzvu k zapojení aktérů – municipalit, kteří se přidají k nově budované síti Synopcity. Jedná se o
znalostní sociální síť zaměřenou výhradně na oblast Smart Cities, chytrých projektů v obcích a městech
v globální úrovni. Autorem projektu je Arch. Postránecký. Středočeský kraj prostřednictvím SIC se jako
první kraj v ČR zapojuje jako koordinátor a administrátor pro území Středočeského kraje. V této chválí
nám jde zejména o to:
1) Znalostní sociální síť Synopcity (https://synopcity.com/cz/) nabízí starostům, místostarostům,
tajemníkům a zaměstnancům obcí, občanům a firmám komunikovat s dalšími v jiných obcích svá
témata, problémy, zkušenosti s realizací nových projektů v oblasti chytrých řešení. Mají možnost sdílet
příklady dobré praxe a současně se hlavně nechat inspirovat v momentě, kdy mají o daném řešené
třeba nedostatek informací. Současně je to skvělá příležitost po PR již zrealizovaných chytrých řešení v
dané obci. Současně se jedná o globální síť. Takže kromě toho, že budou mít možnost vyměňovat
informace v této oblasti přes suprachat se středočeskými starosty apod., do budoucna bude propojení
mezinárodní. Komunikace a vkládání vlastních článků, zkušeností, podnětů, chat atd. probíhají přes
zřízení vlastního profilu obce, který spravuje starosta, místostarosta nebo pověřený pracovník v obci.
2) Dnes už za Sčk v síti jsou a mají zřízeny profily Nymburk, Milovice, Brandýs nad L./Stará Bol., Rudná,
Úvaly atd. Do projektu je dobré zapojit co nejvíce obcí, které si zřídí profil na síti Synopcity a budou
postupně (frekvence záleží čistě na nich) vkládat nápady, zkušenosti, dobré praxe apod., komunikovat
s ostatními a atd.
3) Za tímto účelem pořádá Středočeské inovační centrum dne 5.12. od 10:00 setkání/workshop/školení
(cca na 1,5 hodiny), které povede právě arch. Postránecký, a kde se účastníci mohou dozvědět více o
možnostech Synopcity, bude jim zřízen komunikační profil a proberou všechny přínosy a možnosti
využití sítě pro zástupce obcí.
4) Je potřeba se přihlásit u Denisy Krahulíkové (krahulikova@s‐ic.cz) nebo u kolegy Přemysla Růžičky
(ruzicka@s‐ic.cz), oni zaevidují účastníky semináře, slečna Krahulíková se jim pak z hlediska zřízení
profilu apod. bude dále věnovat.
5) Více info na semináři, případně je možno zavolat výše uvedeným pracovníků SIC nebo na PhDr. Mgr.
Ivo Říhu (775 742 436) ‐ RIS3 manažera pro Středočeský kraj.
Prosím každou MAS o angažování aspoň jedné nové obce, která se chytrými řešeními zaobírá, nebo o
jejich aplikaci má zájem.
Jednání ukončeno v 12:30 hodin.
Zapsal: Jana Filinová/ Václav Pošmurný
Další jednání Pléna KS MAS:
15. prosince 2017 – MAS Vyhlídky, Mělník
26. ledna 2018 – Valná hromada KS MAS – Praha KÚ
23. února 2018 – ?
23. března 2018 – ?
27. dubna 2018 – ?
25. května 2018 – MAS PODBRDSKO, místo upřesní
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.
MAS Brdy z.ú.

