Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 15. prosince 2017 v 10:00 – 13:00 hodin
MAS Vyhlídky, Zámecká restaurace, Zámek Mělník, Svatováclavská 19/16, Mělník

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání domácí MAS Vyhlídky (Čermáková)
Info k aplikaci Monitoring projektů (fa. SEAL, S. Sojka, cca 20 min.)
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS (Pošmurný)
Zpráva z jednání výboru NS MAS v Praze (Pošmurný, Oliva)
SCLLD – Realizace výzev SCLLD + Etický kodex MAS v kontextu stanoviska OP Z pro MAS Říčansko
(Šantorová‐Filková, Zemanová, ??)
6. Informace ze 14. RSK (Tvrdík, Oliva)
7. Informace z 8. NSK (Oliva, Tvrdík)
8. Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný, Hlavatý, Tvrdík)
9. Informace o dotaci od Středočeského kraje pro MAS/KS MAS na r. 2018 (Hlavatý)
10. Příprava VH KS MAS – organizace, kandidátky na předsedu KS MS Sk apod. (výbor KS)
11. Různé – školení CSSF (Dvořáková) apod.
Jednání zahájeno v 10:30 hodin
Přítomno MAS

1.

Přivítání domácí MAS Vyhlídky

Přivítání domácí MAS Vyhlídky – Marcela Pánková, Anneliese Beníšková, Galina Čermáková, Aneta
Kolářová, Karolína Stránská. Organizační info k setkání KS.

2.

Info k aplikaci Monitoring projektů (fa. SEAL, S. Sojka, cca 20 min.)

Představení aplikace Monitoring projektů, která je vyvíjena pro MAS. Aplikace je určena pro interní
sledování projektů, které podávají žadatelé. Je určena pro pracovníky MAS – pro nové období 2014+
nově postavena a upravena.
Funkce aplikace:
‐ přehled projektů ze všech OP, krajských dotací a dalších zdrojů
‐ finanční plány
‐ kartogram s vyznačením četnosti projektů v obcích

‐
‐
‐

termínový kalendář – aplikace upozorňuje emailem, co se s projektem děje
indikátory – cílové hodnoty za celou MAS, nebo za jednotlivé OP a dá se sledovat, jak
indikátory projekty naplňují (založení indikátorů vlastních anebo z číselníku indikátorů)
dají se sem přidávat přílohy k jednotlivým projektům a mít vše na jednom místě

Webové rozhraní na serveru firmy SEAL. Možné přihlášení nejen zaměstnanci MAS, ale také další
uživatelé. Možnost také propojení s webem MAS.
Cena 16.456,‐ Kč vč. DPH + cena za provoz a technickou podporu cca 2. tis./rok.
Rozdán materiál k aplikaci Monitoring projektů.
Tvrdík: Prezentace bude zaslána všem MAS emailem.
Pokud se členové neozvou, jestli chtějí nebo nechtějí využít aplikaci na Monitoring projektů, tak p. Sojka
se ozve v 1. Q 2018 individuálně každé MAS.

3.

Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS

Pošmurný:
Do konce roku je nutno vyřešit:
Dofinancování projektu, aby se uzavřela dotace od SK.
Rozdělení zbylé části 240.000,‐ Kč.
V částce, kterou MAS již obdržely za vyplněné dotazníky, bylo započítáno vyplnění za 20 obcí. Ty MAS,
které měly dotazníky od 20 a víc obcí vyplněných, dostanou bonus. Zatímco první částka byla rozdělena
mezi MAS rovným dílem. Dopočet zohledňuje aktivitu MAS v počtu vyplněných dotazníků
Tvrdík + Pošmurný zpracovali tabulku – zaslána všem MAS emailem.
Dle tabulky MAS pošle fakturu – postup bude blíže popsán v průvodním emailu.

Úkol nominace na předsedu:
Milan Oliva – zájem o kandidaturu na předsedu KS zaslal emailem
Markéta Pošíková – zájem o práci ve vedení KS MAS
VH KS MAS – bude v lednu 2018 na krajském úřadě SK
Nominace na předsedu a vedení KS MAS možno vznášet až do Valné hromady. Apel od Radka Tvrdíka,
aby se do vedení KS přihlásili i noví členové z KS MAS.
Na obsazení výboru NS MAS se nic nemění – VH KS MAS bylo zvoleno jako člen výboru Posázaví o.p.s.,
které na základě ředitelky zastupoval V. Pošmurný. Nyní bude ve výboru Bohuslava Zemanová, ředitelka
Posázaví o.p.s. jako její statutární zástupce. Na pozici „náhradníka“ má pověření od Posázaví Miloslav
Oliva.

Hlavatý:
Brožury KS MAS jsou hotové a jsou uloženy u Jindry Hlavatého – každá MAS cca 6 balíčků po 25ti kusech.
Vydáno na základě předávacího protokolu.
150x27 MAS = 4000 ks
200ks pro CSV a MZE
K dispozici pro KS MAS zbývá cca 800 ks.
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4.

Zpráva z jednání výboru NS MAS v Praze

Pošmurný:
Zasedání výboru NS MAS proběhlo dne 13.12.2017.
Pošmurný na výboru navrhoval, aby NS MAS poslala zprávu všem MAS o své činnosti – žádné
informace o činnosti NS MAS nemáme a neprodávají svoji činnost pro MAS.
Výsledek: KS MAS SK jsou nejvíc negativní KS v ČR!!
Na rozdíl od jiných krajů, které nemají žádné informace, my máme informace díky Bohunce, Vaškovi,
Markétě Pošíkové a Markétě Dvořákové, kteří aktivně pracují v NS MAS, a díky Milanovi a Radkovi, kteří
za naši KS chodí do RSK, NSK apod.
Diskuse nad fungováním výboru a NS MAS.

Dvořáková:
Není kapacita sepsat, co NS MAS dělá – Honza Florián pracuje pro NS MAS s celým týmem, ale nepředává
informace ven mezi MAS.
Pozor na odeslání depeše – dávat pozor na to, co dáváme za jméno do depeše, abychom se nespletli
v osobě!!

Růžička:
Nutno, abychom dělali všechny naše činnosti kvalitně, ale spoustě MAS chybí zkušenosti.
ŘO OP peníze předávají sami a celý systém je ohlídaný, ale odpovědnost na MAS není nebo je?? Právě
že je a velká!! Průšvih je také v tom, že se MAS dostávají do velké časového skluzu.

Saifrtová:
Účast na výroční konferenci CRR – od té doby, co odešla Foltýnová se činnost NS MAS velmi zhoršila!!
Navýšeny členské příspěvky – ale za co jsou příspěvky navýšeny, to by měly vědět všechny MAS.

Pošmurný:
Kancelář NS MAS – přibyli 2 lidi ‐ p. Čáp = ředitel + pí Nosková = administrativní práce, zůstává Libosvár
Kancelář bude na Senovážném náměstí – hned vedle NIDV, u Jindřišské věže
Veronika Foltýnová pracuje na OPTP 1 a zůstal jí dál manažer projektu. Dále připravuje projekt OPTP 2 ‐
hodnocení kvality, vzdělávání pracovníků, mezinárodní aktivity, informování veřejnosti o CLLD.
Hodnocení MAS
Na výboru proběhla diskuse, k čemu hodnocení MAS je. Samohodnocení je dobrovolné!!
Jedním z prvních úkolů p. Čápa bude řešení hodnocení MAS, zda je hodnocení MAS potřeba atd.
MMR – nyní k hodnocení MAS vybírají hodnotitele a pak by měla probíhat příprava kritérií na hodnocení
MAS.

5.
SCLLD – Realizace výzev SCLLD + Etický kodex MAS v kontextu stanoviska
OP Z pro MAS
Zemanová – info z MMR:
Úředníci na ŘO se učí za pochodu a nezvládají jednotné prostředí.
Zjednodušení studie proveditelnosti se řeší rok!!
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Od ukončení výzvy na MAS po závěrečné ověření způsobilosti ‐ vč. všech lhůt MAS a ŘO – je celkem 7
měsíců. Počítat s 1 rokem než projekt dostane právní akt.
Jednání s EK o přesunutí milníku o 1 rok na rok 2019. Milníky v IROP budeme plnit v roce 2019 ‐ toto se
bude schvalovat v březnu 2018.
PRV se také vyjednává v podobném duchu.
Diskuse nad délkou administrace projektů.
Z IROP v přímé výzvě – školy budou vyhodnoceny až cca v březnu 2018.
Doporučení – nečekat, mít schválené Interní postupy MAS a rozjet všechny výzvy IROP, OPZ, PRV, atd.,
abychom stihli milníky v roce 2019!!
Do 30.6.2018 bude rozeslána metodika, abychom měli k 31.12.2018 informace o tom, jak máme udělat
hodnocení MAS. Budeme připraveni na změnu SCLLD, i k zapojení do OPŽP – všechny informace
dostaneme v roce 2018!!
V polovině roku 2018 ‐ budeme mít spoustu informaci a budeme muset splnit mnoho věcí.

Zemanová – info o IROP:

Jednání s ŘO IROP dne 13.12.2017 ‐ zapsala Zemanová
Zdeněk Semorád, Rostislav Mazal, Lenka Kriegischová, Jan Florian, Bohuslava Zemanová
Projekt OPTP I.
‐ Změny vše po domluvě M. Kupsou
‐ Doporučuje projekt urychlit do konce roku 2018
‐ A přesunout peníze z roku 2019 na aktivity navrhované do OPTP II.
o pozn. na Výboru NS MAS předběžně projednáno, obecně je souhlas, do 31.12.
zpracujeme návrh změny stávajícího projektu zahrnující:
 zkrácení projektu do 31.12.2018
 přidání aktivity „Hodnocení kvality práce MAS“, „Přenos zkušeností na
mezinárodní úrovni“ a „Informování veřejnosti o CLLD“ – financování
z prostředků původního rozpočtu roku 2019 (cca 1 mil. Kč)
o následně konzultace s NOKem a s ŘO OPTP
o projednání finální změny Výborem NS MAS 9.1.2018, poté podání změny
Projekt OPTP II.
‐ M. Kupsa / Počkat s projektem do druhé poloviny roku 2018
‐ Nechtějí překryvy, lepší dočerpat první projekt
‐ Témata ANO, doporučují
‐ Druhý projekt, doporučují, aby navazoval a třeba mezi tím třeba 2 měsíce, aby měli MAS
jistotu, že dostanou peníze i druhé projektu
‐ Mohou pokračovat aktivity z OPTP I.
o aktivita vzdělávání „Jsem LEADER“ bude realizována až v rámci OPTP II., tj. od roku
2019; v roce 2018 budou provedeny 2 pilotní semináře, které si budou hradit MAS
samy, na základě zkušeností se nastaví vzdělávací modul pro rok 2019
MAP II. – příjemci MAS – na jaké aktivity bude podpora z OP VVV zaměřena, obava z překryvu z aktivit
animace škol a školských zařízení v OP VVV ve SC 4.2 IROP
‐ větší informovanost MAS ze strany NS MAS ČR, aby se předešlo překryvu / dvojího financování
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‐
‐

zdůraznit, že je třeba počítat s dostatečnými lidskými zdroji
Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) připraví info pro MAS s upozorněním na rizika překryvů

Dodržování komunikačního a informačního modelu ze strany MAS
‐ obracet se na uvedené emailové adresy dle komunikačního modelu, nevolat se vším na ŘO
Rating MAS – zahájena ze strany NS MAS již nějaká debata nad stanovením postupu v případě ratingu
‐ splnění ze strany NS MAS ČR červen 2018
SC 3.3 přidání obcí mezi oprávněné příjemce – zájem ze strany MAS? Jak je tato oblast ve strategiích
řešena, pokud bude nutné zasahovat do celé strategie, je nutné zkoordinovat s dalšími změnami jiných
OP
‐ průzkum uděláme v 1/2018
IROP 4.2
 vložné, účastnické poplatky, aktivity ve vztahu ke sdílení zkušeností a spolupráci
MAS, zahraniční cesty, … – stále nezpůsobilé, přitom se jedná o nutné výdaje
k naplnění SCLLD a principů LEADER a nejde o velké částky, postoj ŘO není pro nás
v tomto směru pochopitelný ani přijatelný
 více specifikovat, nechtějí platit členské příspěvky ani vložné na akce pořádané
MAS, příp. NSMAS
 obecně se vzděláváním zaměstnanců není problém
 zahraniční cesty, byť i pod limitem cca 30‐50 tis. Kč vnímají stále jako riziko –
ale možnost organizovaných cest v OPTP


limity na DPP a členy orgánů MAS – na minulém jednání bylo přislíbeno navýšení,
neprovedeno
 DPP a DPČ sjednotit na 160, pro členy orgánů MAS zůstává 200 Kč



změny v projektu – nadbytečná administrativa při přidávání aktivit kvůli aplikování
stejného přístupu jako u „tvrdých“ projektů – lze změnit
 zjednodušené metody vykazování nejdříve od druhé poloviny roku 2018, dříve
ne, je důležitá příprava

IROP 4.1
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ZoZ – plán postupu, harmonogram řešení, od minulé schůzky jen velmi malý
postup, toto je opravdu kritické, MAS ztrácejí v očích žadatelů důvěru
 řešení: od doby ukončení výzvy do rozhodnutí 7 měsíců
 projekty předané v létě na MAS budou hotovy cca v březnu 2018, ostatní poté
postupně
 posilování kapacity CRR průběžně



zjednodušení/zrušení Studie proveditelnosti – reakce na náš návrh z 10.10.,
harmonogram zapracování, ideálně pro Výzvy MAS od 1.1.2018
 leden 2018, doprava Já a Honza sejít se s garantem a hodnotitelem



krácení alokací – diskuse k Vašemu upravenému návrhu zaslanému 5.12., konkrétní
postup řešení, zohlednění zdržení na straně MMR a CRR
 druhá polovina roku 2018



rozcestník všech příruček pro MAS – alespoň seznam toho, co existuje a platí
 leden 2018 nový web, zatím v materiálu Interní postupy na poslední straně

Zemanová – info k PRV:
Je nutno, aby u každého jednání NSK byl p. Tabery z MZe.
Zápis z jednání Tematické pracovní skupiny LEADER dne 24. 11. 2017‐ přítomni:
NS MAS – Florian, Zemanová, Jágriková
MZe – Tabery, Kubíková, Chlupáčová, Kadlecová
SZIF – Petr, Truněčková
MMR – Kriegischová, Skálová
Možné rozšíření podpory Programových rámců PRV prostřednictvím článku 20
Podpora v rámci čl. 20 dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013 ze dne 17.
prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005) nabízí následující:
a. vypracování a aktualizaci plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich
základních služeb a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké
přírodní hodnoty;
b. investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování všech typů drobné infrastruktury, včetně
investic do energie z obnovitelných zdrojů a do úspory energie;
c. infrastrukturu širokopásmového připojení, včetně jejího vybudování, zlepšování a rozšiřování,
pasivní infrastrukturu širokopásmového připojení a přístup k širokopásmovému připojení a k
řešením v oblasti elektronické veřejné správy;
d. investice do zřizování, zlepšování nebo rozšiřování místních základních služeb pro venkovské
obyvatelstvo, včetně oblasti volného času a kultury, a do související infrastruktury;
e. investice k veřejnému využití do rekreační infrastruktury, turistických informací a drobné
turistické infrastruktury;
f. studie a investice spojené se zachováním, obnovou a rozvojem kulturního a přírodního dědictví
vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, včetně souvisejících sociálně‐
ekonomických aspektů, jakož i opatření posilujících povědomí o životním prostředí;
g. investice zaměřené na přemístění činností a rekonstrukci budov či jiných zařízení nacházejících
se uvnitř venkovských sídel nebo v jejich blízkosti v zájmu zlepšení kvality života nebo zlepšení
životního prostředí daného sídla.
Podpora v rámci tohoto opatření se týká pouze drobné infrastruktury, kterou každý členský stát vymezí
v programu. Programy rozvoje venkova však mohou v případě investic do širokopásmového připojení a
energie z obnovitelných zdrojů stanovit zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V tomto případě se stanoví
jednoznačná kritéria, která zajistí doplňkovost s podporou poskytovanou na základě jiných nástrojů Unie.
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou‐li příslušné operace prováděny podle plánů rozvoje obcí a
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb, pokud tyto plány existují, a jsou‐li v souladu
s příslušnou strategií místního rozvoje.
Zástupci ŘO PRV zdůraznili, že s ohledem na zaměření ostatních programů včetně národních dotací není
možné všechny uvedené investice z PRV podpořit.
Zástupci NS MAS ČR uvedli, že by měli zájem pouze o některé aktivity, který čl. 20 Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských oblastech nabízí.
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Na základě diskuse se přítomní shodli na následujících oblastech, které by bylo možné do Pravidel v rámci
operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje za
určitých podmínek zahrnout:
 veřejná prostranství v centru obcí (včetně herních prvků) ‐ je však třeba další diskuse s ohledem
na to, že je uvedené řešeno jinými podporami (dvojí financování)
 mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich kapacity
 hasičské zbrojnice – je však třeba další diskuse s ohledem na to, že je uvedené nyní řešeno jinými
podporami, dále je třeba upřesnit kategorie
 zázemí pro spolky – klubovny
 obchody pro obce – je třeba další diskuse
 vybrané kulturní památky (bude záležet na možnostech v rámci národních dotací pro rok 2019,
které v současné době nejsou k dispozici)
 kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven (problém s veřejnou podporou v případě společných
prostor tj. např. toalety a restaurační zařízení, které budou součástí objektu)
 stezky – pěší, lyžařské, hippostezky, apod.
 muzea pro obce, případně pro NNO pokud se jedná o investice do jejich majetku
Zástupci ŘO PRV zdůraznili, že způsob ošetření a nastavení veřejné podpory budou muset prověřit s
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s kolegy, kteří se touto problematikou na MZe
zabývají.
Zástupci ŘO PRV dále upřesnili, že čl. 20 bude možné do Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje zahrnout až po Střednědobém
hodnocení, tj. po roce 2018 (čl. 20 bude možné do výzev MAS zahrnout nejdříve v roce 2019).
Na základě zařazení čl. 20 budou místní akční skupiny muset provést doplnění a změny strategií
komunitně vedeného místního rozvoje. Čl. 20 budou moci zařadit ty MAS, které se ve své strategii
(zejména analýza, SWOT analýza) již problematikou tohoto článku zabývaly. Způsob a harmonogram
změn (možnost zařazení změn do strategií již ke konci roku 2018) bude ještě diskutován.
Zástupci NS MAS ČR přislíbili na základě upřesňujících požadavků MZe zpracovat podklady, resp. analýzy
pro modifikaci programového dokumentu PRV, která bude předložena ke schválení v březnu 2018.
Zástupci ŘO PRV a MMR k diskusi týkající se tzv. „bílých míst“ upřesnili, že ne všechny výdaje lze hradit z
dotací.
Na závěr zástupci NS MAS představili tzv. „umbrella projects“ či zjednodušené vykazování příjmů – z
diskuse vyplynulo, že v současné době není možné uvedené návrhy do implementace PRV zahrnout. Může
být však předmětem dalších diskusí.
V současné době ŘO PRV připravuje podklady pro další jednání TPS LEADER v rámci Pravidel pro
Střednědobé hodnocení, které proběhne dne 20. 12. 2017 na MZe.
POZOR – nejde o navýšení peněz do PRV!!
Toto jsou změny v roce 2018 na rok 2019.
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DOPORUČENÍ: Všechny fiche vyhlásit, abychom mohli zdůvodnit, že se nikdo nepřihlásil a potřebujeme
článek 20, abychom finance přesunuli do článku 20.
Prosinec – další úprava pravidel PRV!!
Vyhlídky žádají úpravu pravidel PRV z hlediska tvorby prac. míst.

Zemanová – info režie MAS 4.2:
Zjednodušení vykazování režií.
Bude vyhlášena nová výzva na režie s novými pravidly – informace budou v březnu 2018??
V OPTP se nic nesleduje – plánuje se, že by se režie MAS přesunuly do OPTP!! Některé MAS ale chtějí,
aby byla kontrola nad MAS, co se jak platí z režií MAS.
U DPP ‐ hodinová mzda 160,‐ Kč zvýšena ze 120,‐ Kč
INFORMACE K REŽIÍM:
V roce 2017 v rozpočtu MAS mají zůstat jen platby, které jsme reálně obdrželi a ve fin. plánu budeme
mít zbytek roku 2017 a rok 2018.
Zbytek z roku 2017 přesunout na rok 2018.

Zemanová – info k SCLLD a standardizaci:
Do 20.1.2018 ‐ zpráva o realizaci SCLLD
Měla být nová metodika ke zprávě o realizaci SCLLD.
Nezapomenout dělat žádosti o změnu standardizace – Bohunka pošle formulář na změnu standardizace
POZOR v akceptačním dopise na SCLLD
‐ pokud zde máme uvedeno, že máme ještě některé věci udělat před vyhlášením výzvy MAS, tak nutno
také opravit (už to řešily třeba děvčata v Brdy‐Vltava!!)

MAS Říčansko Šantorová – Filková:
Řešení problému s hlasováním v OPZ – podání stížnosti na NS MAS. Nikdo z členů výboru NS MAS se
Říčansku neozval a tento bod na posledním zasedání výboru řešen nebyl.
Řešeno na komoře CLLD NSK, problém toto je a je nutno to řešit!!
Zdržet se hlasování = hlasuješ!!
Když je člen orgánu ve střetu zájmů nesmí hlasovat ‐ resp. členové orgánu, co jsou ve střetu se musí
vyřadit z hlasování, odejde se mimo místnost.
Diskuse o nastavení orgánů.

Bára Roušarová:
Prosba pro zájemce z členů KS MAS – setkání k hodnocení projektů!!
V lednu naplánujeme na jakékoli téma, abychom si předali zkušenosti.
Pokud máme nějaké téma, aby se řešilo: ‐ vyhlaste kdokoli nápad, stanovte termín a svolejte MAS,
abychom si předali zkušenosti

6.

Informace ze 14. RSK

Tvrdík – Zpráva o konání RSK:
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Informace o KAP + Implementace KAP – velký projekt na implementaci, cca 154mil. Kč
Úkolem pro realizátory KAP – spojit se s MAPy ve Středočeském kraji, aby se diskutovalo s územím, co
bude z KAPu financováno, aby nedocházelo k duplicitě. Do příště mají předat RSK, jak se vydiskutoval
výsledek.
Řešeno téma MAP – projednávání žádostí o schválení MAP 2 a území pro MAP 2.
Další termíny pro podání žádostí MAP 2 – 29.12.2017 a 14.2.2018
Metodika na limity bude vydána a pošlou nám ji!!
Další RSK se sejde do 14.2. nebo odhlasují další žádost MAP 2 per‐rollam.

Zemanová – info MAP 1:
MAP schvaluje obec (není specifikováno, zda zastupitelstvo, rada, starosta) ‐ mít podepsané od
starosty, že obec schvaluje MAP (70% všech zřizovatelů škol).

Zemanová – info MAP 2:
MMR má problém s překryvy v MAPu 2 vs. IROP, překryv také v režiích MAS 4.2.
Markéta Pošíková zpracuje harmonogram termínů a povinností pro MAP 2.

Saifrtová:
‐ doporučení:
Stanovisko výboru NS MAS, aby upozornil MAS na riziko MAPu 2.

Dvořáková:
Hlavní problém je především překryv se šablonami.
Informace z kraje o sociálních službách
Diskuse, jak probíhá příprava výzvy OPZ a s paní Melechovskou ze SK. Zatím není radní na sociální oblast
– zatím Mgr. Aneta Heřmanová, ruzickova.aneta@seznam.cz.
Bude řešen problém, že ORP nepředávají informace z kraje do území.

7.

Informace z 8. NSK

Tvrdík – Zpráva o konání NSK:
Všechny MAS mají SCLLD schválené.
Polabí podalo odvolání, ale špatně. Zřejmě Polabí bude jediná MAS, která nebude mít schválenou SCLLD.
Ve 2018 může dojít ke změnám území, tzn. že dojde k vyjednání od NS MAS, aby si sousední MAS mohli
převzít obce z Polabí a převzít i alokaci. Samozřejmá je změna SCLLD MAS, která by převzala obce Polabí.
Vstupy jednotlivých krajů do prezentace Jana Floriána.
OPZ – diskuse s kraji o nastavení výzvy OPZ, abychom s krajskými úřady vyladili své výzvy.
Projekty spolupráce mezi MAS – MZe vyhodnotí v polovině roku 2018 stav, že MAS projekty spolupráce
nepodávají nebo špatně, tak dojde znovu k úpravě pravidel. Dnes stížnosti od MAS, že nelze s těmito
pravidly projekty spolupráce realizovat.
Tvrdík na NSK vyvolal diskusi o lhůtách schvalování Interních postupů MAS a výzev MAS.
Tvrdík pošle předběžný zápis z NSK emailem.
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8.

Dotace od Středočeského kraje – stav čerpání, příspěvky do KS MAS

Pošmurný:
Řešeno v bodě 3.

9.

Informace o dotaci od Středočeského kraje pro MAS/KS MAS na r. 2018

Hlavatý:
Jednání se Středočeským krajem stále probíhají – zřejmě MAS od SK dostanou finance na rok 2018. Jedná
se s hejtmankou, s náměstkem pro kulturu, s finančním náměstkem apod., ale zatím bez výsledku.

10. Příprava VH KS MAS – organizace, kandidátky na předsedu KS MAS Sk
apod.
Pošmurný:
Řešeno v bodě 3.
VH KS MAS ‐ 26.1.2018
VH NS MAS ‐ 22.3.2018

11.

Různé

pan Veselský – pozvánka na 9.1.2018 ‐ konference Středočeský venkov
‐ pozvánka pro MAS dorazí

Jednání ukončeno v 13:00 hodin.
Zapsal: Jana Filinová/ Václav Pošmurný

Další jednání Pléna KS MAS:
26. ledna 2018 – Valná hromada KS MAS – KÚ Sk
23. února 2018 – Brandýs nad Labem ‐ KS MAS + předání zkušeností MAS
23. března 2018 – Posázaví, v Sázavě, Huť František
27. dubna 2018 – ?
25. května 2018 – MAS Podbrdsko, z.s.
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.
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