Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 26. ledna 2018 v 10:00 – 13:00 hodin

Praha – Středočeská centrála cestovního ruchu, Husova 156/21, Praha 1

Program:
1. Zahájení jednání - přivítání SCCR
2. Kontrola plnění usnesení z 15.12.2017
3. Blok CLLD
- PRV - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů
- OPZ - výzva na sociální služby – jednání se zástupcem Stř. kraje (Bc. Melechovská)
- IROP - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů
- OPŽP - aktuální zprávy o zařazení do CLLD- vznik a termíny jednání pracovních skupin
v rámci KS MAS - garanti
4. Smart Region - návrh na vznik inovační platformy KS MAS pod gescí SIC (Oliva, Dvořáková, Růžička)
5. Dotace pro KS MAS od Středočeského kraje v roce 2018 (Oliva)
6. Zpráva z jednání výboru NS MAS v Praze (Oliva)
7. Zpráva z jednání platformy CLLD (Zemanová) a posun z jednání pracovních skupin
8. Příprava Valné hromady KS MAS (Oliva, Tvrdík, Hlavatý)
- nominace kandidátů
- místo konání vč. organizačního zajištění
- příprava podkladů – návrh rozpočtu, plán činnosti, výše příspěvků, harmonizace
Stanov KS MAS Sk se Stanovami NS MAS ČR (Hlavatý)
9. Různé
Jednání zahájeno v 10:10 hodin
Přítomno 24 MAS

SHRNUTÍ ÚKOLŮ Z JEDNÁNÍ KS MAS dne 26.1.2018:
KAPITOLA
4.
DVOŘÁKOVÁ

ÚKOL
rozešle všem MAS návrh Plánu rozvoje kraje od SIC

7.

DVOŘÁKOVÁ

avízo všem MAS dopředu až budeme mít na jednání KS MAS „delegaci
z NS MAS“, abychom si mohli připravit otázky

9.

HANAČÍK

poslat Markétě Pošíkové problémy s MAP, aby se problémy řešily

8.

HLAVATÝ

odeslání všem MAS návrh stanov k připomínkování

PLATFORMA IROP

Garanti -, Říčansko, Dolnobřežansko - Monika Neužilová pošle
pozvánku
Termín jednání platformy: 27.2.2018, Říčany, 9:00 hod.

3.

3.

Garanti platformy OPZ a KPSS: Markéta Dvořáková + Bára Roušarová
Platforma na OPZ a KPSS - 20.3.2018 v 9:30-15:00 hodin, přestávka od
12:30-13:00 hodin, místnost na Středočeském kraji zabukuje paní
Melechovská (ev. 22.3.2018 - pokud nebude 20.3. volné místo na
PLATFORMA OPZ A kraji), cca 20 lidí
KPSS
1. pozvánka na platformu půjde na obecné emaily všem
Garanti - (Zemanová), Lípa pro venkov, Střední Polabí
Termín jednání platformy: 9.2.2018 Praha, Slezská ul. nebo Brandýs
nad Labem, 9:30 hodin
Martin Benda chce udělat opět seminář ve Slezské ul. na PRV. Zkusit
domluvit s Martinem Bendou - setkání platformy 9.2.2018 (domluví
PLATFORMA PRV Sedlčansko)

2.

POŠÍKOVÁ

odeslání všem MAS - MAP II. - pošle výtah z pravidel MAP II.

2.

TVRDÍK

odeslání znovu všem MAS prezentaci - materiál k aplikaci Monitoring
projektů od firmy SEAL

8.

všechny MAS

do 15.2.2018 - poslat návrhy a nápady, jaké činnosti budou v roce
2018 chceme a jak rozpočet řešit!!

8.

všechny MAS

do 15.2.2018 - zaslat výboru KS MAS návrhy na předsedu, členy
výboru atd. - valná hromada 23.2. je volební!!

všechny MAS

na VH KS MAS přivezou MAS občerstvení, na místě budou k dispozici
standardní nápoje, které zajistí Výbor KS

9.

všechny MAS

zaslat do 15.2.2018 Markétě Pošíkové tabulky MAS k animaci škol,
které povinně předkládáme do režií k ŽOP a ZOR

8.

VÝBOR KS MAS

rozešle všem MAS materiály k VH KS MAS v dostatečném předstihu,
rozpočet, stanovy apod.

2.

ZEMANOVÁ

odeslání všem MAS formulář na změnu standardizace (excel tab.)

3.

ZEMANOVÁ

pošle aktuální zprávy o PRV a IROP z NS MAS, kdyby nemohla přijet

3.

8.
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1. Zahájení jednání - přivítání SCCR
Přivítání Mgr. Eva Richterová. Info o SCCR.
SCCR zřízena Stř. krajem k 1.5.2017 - jediné infocentrum Stř. kraje, možné pronájmy prostor pro
jednání v centru Prahy.
Organizační info: Pošmurný - předal slovo Olivovi
Valná hromada přesunuta na 23.2.2018 - Senovážné náměstí, kancelář NS MAS
Doplnění Dvořáková:
Projekty Plánování soc. služeb - termín po KS MAS 13:30-15:30 hod.
Některým MAS nedošla pozvánka na KS MAS. Kontrola emailů.
Představení všech zástupců MAS - noví zaměstnanci v MAS.

2. Kontrola plnění usnesení z 15.12.2017
Tvrdík:
Znovu poslání - prezentace (materiál k aplikaci Monitoring projektů od firmy SEAL)
Některým MAS prezentace nepřišla
Změna pozvánky - na začátku blok o OP a CLLD (uznatelnost nákladů do režií 4.2);
blok CLLD bude na pozvánce vždy - shrnutí informací o činnostech MAS a OP
Zemanová:
Informace k OPTP I. – jedná se o možnosti převedení režií 4.2. do tohoto OP
Formulář na změnu standardizace - úkol trvá (excel tab.)
Pošíková:
Jsem Leader - vzdělávání běží
MAP II. - pošle výtah z pravidel MAP II.

3. Blok CLLD
OPZ - výzvy na soc. služby
Dvořáková:
Pozvání na KS MAS - host ze Stř. Kraje paní Melechovská (odbor Sociálních služeb KÚ Stř. kraje)
Prosba na paní Melechovskou o aktuální informace k výzvám MAS na sociální služby.
6 MAS realizuje projekty na Plánování soc. služeb (=KPSS) - přenos informací mezi krajem a projekty
KPSS.
Melechovská:
S několika MAS již bylo jednáno - jak pojmout kapacity v soc. službách ve výzvách MAS.
Účast na pracovních skupinách MASek v projektech KPSS.
Zařazení do sítě soc. služeb - limitováno délkou projektu. Rada kraje toto schvalovat bude. Nutná
domluva s paní Melechovskou a důraz na domluvu s ORP. ORP bude styčným důstojníkem, jak se mají
soc. služby na území MAS formovat.
Mapování potřeb na území obcí v MAS, kdyby některá ORP dělala problémy s komunikací/ spoluprací paní Melechovská v tomto pomůže.
ORP má ze zákona povinnost koordinovat soc. služby na území ORP!!
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Definice kapacit, které by měly být zařazeny do sítě - ne všechny činnosti v soc. práci musí být
realizovány dle zákona. Nemělo by docházet k poskytování neregistrovaných soc. služeb. Lze řešení i
mimo základní činnosti soc. služeb. Nemusí se sledovat vyrovnávací platba apod.
Nad rámec zákona lze zahrnout téměř všechno - pozor na soulad s cílovými skupinami z pohledu OPZ
(hlavní cílová skupina - nutno prokazatelně podpora zaměstnanosti, tedy děti nevykazovat, ale
vykazovat rodiče; senioři - lze mít podporu pečujících osob a tím pádem lze podpora zaměstnanosti)
Nabídka konzultací v projektech předkládaných do výzev MAS - paní Melechovská má zkušenost
s psaním projektů!!
Konzultovat hlavně úvazkové kapacity, dodržení limitů daných OPZ - komunikace vhodná s krajem a
s OPZ, abychom měli vše dobře vykomunikováno.
Lepší výzvu MAS zúžit, co je nejefektivnější nástroj pro území MAS, ne mít výzvu na moc nesourodých
aktivit. Zaměřit výzvu úžeji, abychom měli konkrétní aktivitu - co je nejpotřebnější a co chceme řešit.
MAS chce vyhlásit výzvu a před tím se konzultuje se Stř. krajem (s paní Melechovskou) - s dostatečným
předstihem tak, aby se výzva dala modelovat tak, aby byla vzájemná shoda se Stř. krajem, ŘO OPZ a
zástupci ORP. Když výzvu zhodnotíme, tak paní Melechovská předjedná žádost o navýšení kapacit do
rady Stř. kraje. Rada kraje schválí navýšení kapacit do sítě.
Ze zkušenosti - mít cca 2 měsíce na vykomunikování výzvy MAS se všemi aktéry!! Aby se všichni aktéři
shodli.
Co se bude dít, až se projekty dokončí??
Naráz skončí služba poskytovaná na území kraje - kraj je povinen toto řešit, proto je potřeba
vykomunikovat vše dopředu. Až podpora skončí, tak kraj bude řešit, že skončila potřebná služba a kraj
na ní naváže a finančně ji podpoří.
IROP - INVESTICE DO ZÁZEMÍ SOC. SLUŽEB, KOMUNITNÍ CENTRA
Souhlasné stanovisko kraje - nutná pro kraj jistota, že se žadatel neřítí do rizika, že nezvládne
udržitelnost.
Zázemí pro sociální službu - služba v zázemí z pohledu IROP musí být realizována!! Nehlídá se, kolik je
zaměstnanců, kapacita služby apod. Ale že se služba poskytuje po dobu udržitelnosti.
Jednání k výzvám z OPZ a PSS se bude řešit i s paní Melechovskou - chce se platformy zúčastňovat.
Markéta Dvořáková + Bára Roušarová = garanti platformy OPZ a KPSS
24 MAS ze Středočeského kraje má OPZ
Platforma pojede zvlášť mimo KS MAS. Výbor KS MAS nebude do platformy zasahovat.
Kontakty paní Melechovská
tel. - 257 280 545
mobil - 724 033 776
email - melechovska@kr-s.cz
Platforma OPZ a KPSS7
Garanti platformy OPZ a KPSS: Markéta Dvořáková + Bára Roušarová
Platforma na OPZ a KPSS - 20.3.2018 v 9:30-15:00 hodin, přestávka od 12:30-13:00 hodin, místnost na
Středočeském kraji zabukuje paní Melechovská (ev. 22.3.2018 - pokud nebude 20.3. volné místo na
kraji), cca 20 lidí
1. pozvánka na platformu půjde na obecné emaily všem
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PRV - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů
Zemanová:
Žádné novinky z PRV nejsou.
Projekty spolupráce - realizovat nebo ne??
I alokace na projekty spolupráce se bude moci přesunout do článku 20 - nový článek v PRV (hřiště,
zeleň, kulturáky bez soc. služeb, klubovny, hasičárny, kultur. památky, prostranství, atd.)
Doplnění po evaluaci od roku 2019 - přesuneme si sem peníze z fichí, které nevyčerpáme nebo jsme
splnili indikátory.
Pokud vyhlásíme 2 výzvy na 1 fichi a zbydou nám peníze - pak si mohu peníze přesunout do článku 20.
Od 31.8.2018 do prosince 2018 bude Portál Farmáře uzavřen!! Avizováno již v loňském roce. Vypisovat
výzvy PRV můžeme do léta a pak až v prosinci!!
Platforma PRV
Garanti - Zemanová, Lípa pro venkov, Střední Polabí
Termín jednání platformy: 9.2.2018 Praha slezská ul. nebo Brandýs nad Labem, 9:30 hodin
Martin Benda chce udělat opět seminář ve Slezské ul. na PRV. Zkusit domluvit s Martinem Bendou setkání platformy 9.2.2018 (Sedlčansko)

IROP - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů
Platforma IROP
Garanti - , Říčansko, Dolnobřežansko - Monika Neužilová pošle pozvánku
Termín jednání platformy: 27.2.2018, Říčany, 9:00 hod.
Zemanová - pošle aktuální zprávy o PRV a IROP z NS MAS, kdyby nemohla na platformy přijet
Téma režie 4.2 - budeme řešit v rámci KS MAS

OPŽP - aktuální zprávy o zařazení do CLLD
Na jaře se bude upravovat a doplňovat OPŽP.
Rozšíření v dubnu 2018 - 4 opatření, do kterých je možné rozdělit 10.mil. na MAS.
Schválení do léta - výzvy na podzim 2018!!
Žádosti formou šablon.
Když to nemáme ve strategii - nutno abychom měli programový rámec, musíme mít info ve strategii na
téma OPŽP.
Platformu ustanovíme až budeme mít všichni OPŽP, abychom měli, co sdílet za zkušenosti.

4. Smart Region - návrh na vznik inovační platformy KS MAS pod gescí SIC
Oliva:
Memorandum o spolupráci KS MAS se SIC.
Smart region - posunutí v této oblasti, zásadní bude průnik rychlého internetu na venkov.
Pokusit se využít informace a data SICu - hledat chytrá řešení pro chytré MAS. Návrh využít dotaci
z kraje na toto. Odkaz na prezentace z konference Středočeský kraj – region budoucnosti:
https://s-ic.cz/aktuality/jiz-pristi-tyden-konference-stredocesky-kraj-region-budoucnosti/
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Dvořáková:
Níže link návrhu Plánu rozvoje kraje - pěkný materiál a podklad, skvělé mapové podklady
https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2018/01/Program-rozvoje-kraje_podklady-pro-aktualizacistrategie-v2.pdf
Získat výstupy a informace ze všech platforem od SICu + informace z výzkumu.
Pošíková:
Pozvánka na snídani se starosty se zástupci z oblasti odpadového hospodářství, 1.2. 2018, 8:30,Plaňany

5. Dotace pro KS MAS od Středočeského kraje na rok 2018
Oliva:
Na rok 2018 přiznáno z rozpočtu S.kraje 1,5 mil. Návrh rozpočtu bude předložen na VH KS MAS.
Na co se může dotace použít viz Kapitola 8/ Regionální rozvoj:

§ 2143 – Místní akční skupiny (MAS)
Financování činnosti Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského
kraje a jednotlivých středočeských MAS související s podporou cestovního ruchu a rozvojem
území MAS, podpora regionální produkce, agroturistiku, zhotovení propagačních materiálů,
spolupráci při mapování využití území „chytrých“ nástrojů včetně správy, mapování malých
brownfieldů, mapování přístupu k rychlému internetu mimo města Středočeského kraje,
zmapování sociálních zařízení v obcích, fyzické přítomnosti ambulancí praktických lékařů
v obcích v působnosti MAS.
Na VH KS MAS
- na základě předloženého Rozpočtu KS MAS Sk se domluvíme, co chceme/můžeme z financí kraje
realizovat.
- zúčtování dotace z roku 2017

6. Zpráva z jednání výboru NS MAS v Praze
Oliva:
Rychlé info z výboru NS MAS.
Výjezdní zasedání Výboru NS MAS - 12.3. neformální jednání Výboru NS, 13.3. formální zasedání
Výboru NS, 14.3.- 15.3. – výjezdní jednání 9. NSK
15.3. – 16.3. – PS Vzdělávání NS MAS: Seminář facilitace a komunikace v Českém Brodě; pozvánku zašle
kancelář NS MAS
Petr Čáp, nový ředitel NS MAS ČR - úkol od Výboru NS MAS do konce února vytvořit komunikační
strategii (ven i dovnitř sítě) tak, aby NS MAS komunikovala dostatečně, ale aby MAS nebyly přehlcené
informacemi. Bylo vydáno další, pravidelné informatorium NS MAS.
GDPR - chopila se tohoto SMS
Doporučeno obrátit se na Tomáše Šuláka, redaktor Zpravodaje venkova.
Pokud chceme řešit GDPR na svém území, máme se obrátit na p. Šuláka a SMS - ale prý už mají plno a
neberou další.
Pošíková:
Info, jak dělá GDPR Podlipansko.
MAS = mezičlánek mezi firmou poskytující GDPR a územím…
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7. Zpráva z jednání platformy CLLD a posun z jednání pracovních skupin
Zemanová:
Režie OPŽP - pokud si dáme tento OP, tak na režie nedostaneme nic.
Vyjednává se zjednodušení režií.
Musíme do roku 2023 podat projekt v této výzvě na režie MAS. A pak se po zjednodušení režií tento
projekt případně ukončí. Pak to bude na rozhodnutí každé MAS, jestli ukončí projekt.
Oliva:
Na KS MAS budou chodit „delegace z NS MAS“ = zástupci týmu OPTP, předsednictva Výboru NS MAS a
nový ředitel, cca 3 - 4. hodiny interaktivní komunikace.
Sběr inspirativních projektů z našich výzev MAS. Propagace MAS, co se děje u nás něco zajímavého příběhy dobré praxe. Pomoc s argumentací, proč mít MAS i v příštím progr. období.
Na návštěvu NS MAS na jednání KSMAS by bylo dobré se připravit - nutno dát všem MAS avízo
dopředu (úkol Markéta Dvořáková)

8. Příprava Valné hromady KS MAS
Tvrdík:
Nominace kandidátů na předsedu:

- Milan Oliva
- Jindřich Hlavatý
Doplnění místa ve Výboru KS MAS
- Markéta Pošíková
Poslat kandidáty na předsedu a členy Výboru KS MAS do 15.2.2018
Místo konání vč. organizačního zajištění - zasedací místnost č. 201, budova D, Senovážné náměstí 23,2.
patro
Zabukováno od 9:00 hod do cca 14:30 h.
Dobrovolný ÚKOL - MAS přivezou občerstvení (slané i sladké, popř. ovoce apod.) na VH KS MAS!!
Příprava podkladů – návrh rozpočtu, plán činnosti, výše příspěvků, harmonizace Stanov KS MAS Sk se
Stanovami NS MAS ČR (Hlavatý)
Stejné členské příspěvky - 1.500 Kč /MAS na rok 2018
Dělení rozpočtu 1,5 mil. Kč z dotace kraje + 170.-200.tis. Kč ušetřené peníze z roku 2017.
Doporučení Pošmurný - rovnou dát členský příspěvek 1,5tis. Kč + spoluúčast k dotaci kraje za každou
MAS
Plán činnosti, rozpočet aj. - MAS úkol: poslat návrhy a nápady, jaké činnosti v roce 2018 chceme
realizovat a v návaznoti jak rozpočet řešit!!
MAS, které nejsou členy NS MAS, zda mohou jezdit na KS MAS – společný názor pléna: ANO!!
Hanačík:
Proč je částka z kraje opět malá?? Pouze 1,5 mil. Kč
Z kraje odezva a vyjednávání - mohly bychom mít 200.tis. Kč/ MAS.
Oliva - odpověď: vyjednávání plánováno od září 2017 s radními za STAN, ale na kraji proběhlo
personální „zemětřesení“ v zastupitelstvu, tudíž narušena kontinuita jednání Obhájena pouze tato
částka, stejná jako v loňském roce. Vyjednáno na letošní rok stejně jako na rok 2017.
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Společný a koordinovaný lobbing od MAS ke kraji vítán, nicméně je potřeba si stanovit si jasné cíle a
pravidla, abychom na podzim 2018 vyjednali lepší podmínky = úkol pro nového předsedu po VH KS.
Hlavatý:
Stanovy KS MAS - stanovy NS MAS novelizované, proto musíme naše stanovy upravit podle stanov NS
MAS. Mění se hlavně žluté části ve stanovách KS MAS, není v plánu měnit jiné obsahové části stanov!!
Úkol Hlavatý - poslat emailem návrh stanov KS MAS co nejdříve + nám přijde čistopis před jednáním
VH KS MAS. Pokud nepřijdou od MAS připomínky, tak se stanovy předloží v této podobě.

9. Různé
Šablony I.
Pošíková:
Úkol pro všechny MAS - zaslat do 15.2.2018 Markétě Pošíkové tabulky MAS k animaci škol, které
povinně předkládáme do režií k ŽOP a ZOR
Každý máme jinak pojatou animaci škol a každá MAS na svém území pomáhá školám se šablonami
jinak. Markéta Pošíková si potřebuje udělat přehled, co všechno děláme a neděláme…
Šablony II.
Pošíková:
Výzva na Šablony II. budou vyhlášeny 28.2.2018
9. a 12.3.2018 - seminář na Šablony II.
Kdyby MAS něco potřebovaly, tak se mohou Markétě ozvat a poradí!!
MAP II
Rakovnicko:
Reakce škol na MAP velmi negativní.
Návrh - udělat mezi MAS sdílení dobré praxe v psaní žádosti, s realizací projektů apod.
Pošíková:
Je možné udělat na NIDV výměnu zkušeností k MAP II.
Setkání k MAP II. - ochota sdílení informací, poučení pro ty, kteří budou podávat v květnu.
Termín: duben 2018
Je možnost zatlačit, aby se podmínky MAP II. změnily?? Už je výzva vyhlášena a změny nenastanou.
úkol pro Radka Hanačíka - poslat Markétě Pošíkové problémy s MAP, aby se daly řešit
Oliva:
Přišlo MAS potvrzení od RSK pro MAP II?? Informace k RSK - problémy s potvrzením pro MAP II.
Jednání ukončeno v 13:00 hodin.
Zapsala: Jana Filinová
Termíny a místa příštích jednání Pléna KS MAS:
23. února 2018 - VH KS MAS, Senovážné nám. 23, Praha 1 (NS MAS ČR)
23. března 2018 - Posázaví, v Sázavě, Huť František
27. dubna 2018 - ??? – bude domluveno na VH
25. května 2018 - MAS Podbrdsko, z.s., Březnice
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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