Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 23. března 2018 v 10:00 – 14:00 hodin

Posázaví o.p.s., Sázava, Huť František viz http://www.cestyskla.cz/kontakt/

;Program:
1. Zahájení jednání, přivítání domácí MAS Posázaví
2. Představení Agentury pro podnikání a inovace
3. Kontrola plnění usnesení pléna z 23.2.2018 (Oliva)
4. Zpráva z jednání výboru NS MAS v Jindřichově Hradci (Oliva)
5. Informace z NSK (Oliva) a RSK (Tvrdík) a postupu z jednání se Středočeským krajem (Hlavatý)
6. Zpráva a info z jednání platformy CLLD (Zemanová)
7. Blok CLLD (Tvrdík a garanti platforem):
- PRV - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů, program jednání 20.4.
- OPZ - výzva na sociální služby, program jednání 20.3. na KÚ Sk
- IROP - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů, program příštího
- OPŽP – výstupy ze semináře na RO SZIF, aktuální zprávy o zařazení do CLLD
8. Smart Region – aktuální informace, pozvánka na jednání 5.4.2018 v SIC Dolní Břežany
9. Různé – vystoupení partnerů KS MAS, nabídky ke spolupráci s KS apod.

Jednání zahájeno v 10:15 hodin
Přítomno 23 MAS
SHRNUTÍ ÚKOLŮ Z JEDNÁNÍ KS MAS dne 23.3.2018:
KAPITOLA
3.

ÚKOL
Pošle modrou tabulku na dokládání členů orgánů MAS - otevřenou
Simona Dvořáková s možností lepších úprav…

5.

Radek Tvrdík

Poslat všem MAS zprávu o plnění RAP

7.

Milan Oliva

Zjistí stanovisko ke střetu zájmů a jednání orgánů MAS

1. Zahájení jednání, přivítání domácí MAS Posázaví,
MILAN OLIVA:
Přivítání všech MAS a předání slova Vaškovi Pošmurnému, také přivítání v Huti František a představení
aktivit.

2. Představení Agentury pro podnikání a inovace
p. Koníček - Agentura pro podnikání a inovace
informace - viz prezentace v příloze zápisu č.
- zprostředkovávají dotační podporu pro podnikatele
- hlavní aktivita - podnikatelé mohou mít podporu od Agentury ve Středních Čechách
- nabídka osobní konzultace ve Stř. kraji - pokud by byl zájem více firem je možno vyjet do regionu a
konzultovat s nimi přímo v místě (vše zdarma)
- bude více seminářů v celém kraji
- možno přes MAS distribuovat materiály v našich regionech
Milan Oliva:
Zvážíme jako středočes. MAS, jak podpořit Agenturu a jak využít jejich nabídku.

3. Kontrola plnění usnesení z 23.2.2018
MILAN OLIVA:
Návrh
Zápis z Valné hromady bude poslán emaily všem členům KS MAS. Web NS MAS má nějakou chybu a
zatím sem nic vkládáno nebude.
Kontrola plnění úkolů z KS MAS 23.2.2018:
KAP.

ÚKOL

Úkol
trvá

DVOŘÁKOVÁ

Úkol
trvá

všechny MAS

4.

Milan Oliva

5.

Oliva/ Hlavatý

rozešle všem MAS
návrh Plánu rozvoje
kraje od SIC
zaslat do 22.3.2018
Markétě Pošíkové
tabulky MAS k
animaci škol, které
povinně předkládáme
do režií k ŽOP a ZOR

Odkaz na dokument „Program rozvoje kraje (PRK)
https://s-ic.cz/wpcontent/uploads/2018/01/Program-rozvojekraje_podklady-pro-aktualizaci-strategie-v2.pdf
Markéta má už data od Libosvára + pošle data, co už
má od MAS Stř. kraje a pošle všem….

splněno
POŠLE INFO K SMART
Zaslat všem MAS
Jindra - pošle vyúčtování dotace Stř. kraje za rok
kopie dokladů
2017, jak ji předložil na kraj.
z vyúčtování dotace
Stř. kraje z roku 2017

Námět na spolupráci se Slovenskem - CSV p. Benda
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Zájezd říjen/listopad 2018 - s CSV na Slovensko
Dnes měla být delegace z NS MAS - není zde, protože jsou v Jihočeském kraji.
Simona Dvořáková - pošle tabulku modrou na dokládání členů (hlídají se procenta orgánů) otevřenou a
s možností lepších úprav.

4. Zpráva z jednání výboru NS MAS v Jindřichově Hradci
MILAN OLIVA:
Rychlé info přišlo emailem - viz příloha č.
VH NS MAS - proběhne v Chocni 9.10.2018
Nový projekt NS MAS z OPTP - Nová role MAS v regionálním rozvoji
- bude podán nový projekt NS MAS na OPTP
- zaměřeno na komunikaci NS MAS s členskou základnou
Florián - zpracoval tabulku: posouzení MAS v regionálním rozvoji a sumář SCLLD viz příloha č.
Komunikační Strategie NS MAS ČR - Zatím připomínkování Výbor NS MAS a PS vzdělávání.
Až toto připomínkování proběhne, tak pak půjde strategie mezi MAS.
Markéta Pošíková - Činnost týmu OPTP
- stále se jedná o článku 20 PRV, jinak moc novinek není, připravuje se OP TP II
Proběhla diskuse nad tím, zda poskytovat informace z NS MAS, které ještě nejsou oficiální.
Česká spořitelna
- NS MAS vyjednávání podpory lokálních filiálek v našich regionech
- území dělají akce a můžeme ČS propagovat!!
- vyjednávání kontokorentu
- pokud má někdo nápad, jak získat peníze z ČS, tak nápady na Mílu nebo na NS MAS
- ČS bude mít poradce pro sociální podnikání
10.4.2018 - další Výbor NS MAS na Senovážném nám. v Praze
22.-24.5.2018 - Leaderfest v Rožnově pod Radhoštěm
Oficiální program bude znám pojednání Výboru NS MAS v dubnu

5. Informace z NSK (Oliva) a RSK (Tvrdík) a postupu z jednání se Středočeským
krajem (Hlavatý)
MILAN OLIVA:
prezentace z poslední NSK - viz příloha č.
- poslala všem MAS - Jana Filinová 23.3.2018
- otázka, která proběhla na NSK - zda by MAS neměly dělat do budoucna jen animace???
MMR ŘEŠÍ ÚKOL - mají specifikovat, co je venkov??? COŽE - UŽ ZASE?? 😉
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- měli bychom dostat výstupy dotazníkového šetření, které MMR zrealizovalo a měli 70 vrácených
dotazníků
Nová brožura o CLLD - zajistí nám je pan Čáp a přiveze na další KS MAS.
RADEK TVRDÍK:
Info o účasti na RSK 21.3.2018:
- navýšení kapacit MŠ velký problém mají hlavně příměstské oblasti kolem Prahy, nedostatečné
finance
- destinační management - STK řeší hierarchii a nastavení destinačního managementu obecně ( v gesci
Odd. regionálního rozvoje) – snaha rozbít strukturu, která funguje nyní, otázka, zda se podaří vytvořit
něco lepšího
- přednesena zpráva o realizaci ITI, mají stejné problémy jako CLLD, členové RSK se ve shodě opřeli do
MMR, Kratochvílová ale vystoupila s prezentací, podle které je vše v pořádku
- RT podal info o vzniku našich Platforem k jednotlivým OP
- schvalování území pro MAP II. doposud nenastal problém, případné problémy s vyřizováním území
pro MAP II. řešit s Radkem(na květen schválení žádostí per-rollam - řešit s panem Veselským emailem)
- zpráva o plnění RAPu přednesena Veselským, za CLLD vesměs samé nuly - viz příloha (bude Radkem
posláno emailem)
- další RSK se plánuje na konci června
KRÁSNÝ PŘEŘEK NA RSK: územní dimenze = územní demence - odpovídá to dokonale!!
Pošmurný (info z pracovní skupiny cestovní ruch):
- Zlatý pruh Polabí o.p.s. se rozpadla - likvidace
- 13 bývalých okresních měst bude řídit Středočeskou centrálu CR
- v Brdech pořád zatím řeší situaci - nebude přímo subjekt, ale bude zřejmě zatím řídit kraj
- Bohemia centralis - řeší se pouze na úrovni měst, ale ne na venkově (Kladno, Rakovník, Beroun,
Kralupy - fungují pouze ve velkých městech, je potřeba zafungovat i na venkově)
JINDRA HLAVATÝ:
Na setkání s Hejtmankou se starosty obcí - jednání Jindry se zástupci kraje.
Spoluúčast dotace z kraje na rok 2018 - nebude spoluúčast.
Na aktivitách, které půjdou z dotace realizovat se pracuje a bude řešit Výbor KS MAS
Předseda bude jednat s Radkem Hanačíkem ohledně možnosti získání vyšší dotace ze strany Sk přes
Finanční výbor ZK.
MAS Blaník - PREFERUJE především na spoluúčast s režií 5%.

6. Zpráva a info z jednání platformy CLLD
Bohunka Zemanová:
- řešeno na Výboru NS MAS
- s kým se má komunikovat na NS MAS - informace jsou, mohly by je MAS dostávat a ne dlouho
zadržovat
- info o změně studie proveditelnosti - opět nejsou k dispozici…
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Nutno udělat pořádek v předávání aktuálních informací – v kompetenci ředitele NS MAS P. Čápa
- různé informace a různé „stupně utajení“ - bude řešeno s NS MAS v dubnu 2018 na Výboru NS MAS

7. Blok CLLD

– informace z platformy (Tvrdík a garanti platforem):

Nutno dodržovat - psaní zápisů a mít v zápisech z Platforem:
 Informace, co se projednávalo - aby to věděly i ty MAS, které se nemohly zúčastnit
 Kdy bude příště jednání Platformy
 kontakt na vedoucího platformy
Platformy mají schválené peníze na jednání v rozpočtu KS MAS.
Milan Oliva: zjistí na Výboru NS MAS situaci ohledně STŘETU zájmů - jak se posunulo jednání a zda už
je finální stanovisko
a) PRV - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů, program jednání 20.4.
Další zasedání: 20.4.2018, na programu bude problematika výběrových řízení
prostor a občerstvení zajistí CSV - Slezská ul., pozvánku pošle p. Benda
finance na lektora - zajistí KS MAS (schváleno výborem)
b) OPZ - výzva na sociální služby, program jednání 20.3. na KÚ Sk
Zápis z platformy OPZ - Markéta Dvořáková jej má u sebe k finální úpravě.
Finální verzi poslat všem MAS - poslat
Velmi přínosný den!! Komunikace s paní Melechovskou velký přínos!! MAS jsou ta energie, která chce,
a úřady musí - fandí propojení a spolupráci s MAS!!
c) IROP - zkušenosti a problémy s realizací výzev a projektů, program jednání příště
Platforma 23.4.2018 9:00 hodin. v Říčanech!!
4.2 financování:
- prodloužení současné výzvy min. do 30.6.2019 (zatím neoficiální info!!)
- navýšení na DPP na 200,- Kč - řešeno a vyjednáváno
d) OPŽP - výstupy ze semináře na RO SZIF, aktuální zprávy o zařazení do CLLD
Milan Oliva:
OPŽP poslalo zápis ze semináře
MAS nemají lepší podmínky než u přímých projektů.
Proveden průzkum mezi přítomnými MAS
1/3 MAS nechce OPŽP
1/3 MAS chce OPŽP
1/3 neví!!
Obec do 500 obyv. - mohou žádat z národního fondu ŽP
- bude nová výzva na podzim 2018
MILAN POSLAL VŠEM ODKAZ NA NÁRODNÍ PROGRAM
- musí být AOPK, posudek, je to celé podobné jako OPŽP
- 80% spoluúčast - vyšší na zeleň než v OPŽP, kde je jen 60%
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8. Smart Region - aktuální informace
Milan Oliva:
5.4.2018 - schůzka na SICu, Dolní Břežany (Připravované projekty a další aktivity)
Chceme vědět, jak jednat s krajem a jak se SICem, pokus o založení nově platformy KS MAS
Výstupy z jednání budou předloženy na dalším jednání KS MAS Chytré řešení pro obce - lepší pro malé
obce, rychleji to sem jde zavést než do velkých měst
Zprávy z obce do mobilu, chytré osvětlení - svítí jen když někdo jde, chytré další a další možnosti a
řešení…

9. Různé
Markéta Pošíková:
Úspěch seminář na facilitace!! - 1. seminář proběhl 15/16.3.2018 v Českém Brodě.
Budou další kurzy facilitace
Kurz na PR komunikaci
- měli bychom přemýšlet, jak komunikovat, co děláme a jít po příbězích
- osobní příběhy konkrétních lidí, kterým MAS pomohla
- ke každé výzvě najít 1 člověka, se kterým popsat, proč šel do projektu a jaký je skutečný přínos
- další semináře ke komunikaci a jak pracovat s územím se připravují
Nápad - není nikde schválený a zatím se o něm jedná!!
- možnost z OPVVV - šablony pro NNO (kopírování školských témat), MŠMT ŘEŠÍ, jak plošně pokrýt
- zda by MAS byly ochotné se zapojit
TÉMA - obsah šablon pro NNO - OPVVV vzdělávání
- za tuto činnost máte tyto peníze a dát jednoznačně rozpočet
- výzva cca podzim 2018
Optická většina by byla pro zapojení do šablon NNO.
Jednání ukončeno ve 13:10 hodin.
Zapsala: Jana Filinová
Termíny a místa příštích jednání Pléna KS MAS:
27. dubna 2018 – MAS Střední Polabí (Brandýs nad Labem)
25. května 2018 - MAS Podbrdsko, z.s., místo upřesněno
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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