Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 6. září 2019, 9:30 – 13:00 hodin
NIDV, Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 - Nové Město

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přivítání, organizační záležitosti jednání, program ............................................................................ 2
HOST - Martina Vrbová - prezentace + diskuse k problematice řešení odpadů na úrovni obcí ........ 2
Kontrola plnění závěrů z posledních jednání pléna KS MAS - Praha 7.6. + Břežany 15.8.2019 ......... 2
Info z jednání výboru NS MAS v Olomouci dne 9.7.2019 .................................................................. 4
Společný postup v otázce sankcí PRV pro středočeské MAS ............................................................. 4
Výstupy střednědobé evaluace + úpravy finančního plánu SCLLD - jak dál....................................... 5
Stav projektu Šablony pro NNO ......................................................................................................... 5
Koordinace zavádění rychlého internetu v SK, info ze setkání v Břežanech a aktuální info z MPO .. 5
Dotace pro MAS a KS MAS od Středočeského kraje .......................................................................... 5
Společné akce s CSV ........................................................................................................................... 6
Společná kulturní akce podpořitelná z rozpočtu Středočeského kraje ............................................. 6
Řešení LAGs ........................................................................................................................................ 7
Blok CLLD – informace z platforem ................................................................................................... 8
Různé.................................................................................................................................................. 8

Jednání oznámeno řádně pozvánkou (příloha č. 1).
Jednání zahájeno v 9:40 hodin. Přítomno - viz prezenční listina v příloze č. 2.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY:
1.- 3.10.2019 - Národní konference VENKOV, Klášter Teplá, KV kraj
11.-12.11.2019 - VH NS MAS, Hradec nad Moravicí
Další jednání KS MAS:
8. 11. 2019 - MAS Vyhlídky
popř. 6. 12. 2019 - zatím není stanoveno zda ano, potažmo pak kde??
Platformy jednotlivých OP:
20.9.2019 - Platforma PRV a OPŽP, Praha, ve Slezské ul., od 9:30 hodin
14.10.2019 - Platforma IROP, v kanceláři MAS Říčansko, od 9:30 hodin

Průběh jednání:
1. Přivítání, organizační záležitosti jednání, program
Přivítání Milan Oliva

2. HOST - Martina Vrbová - prezentace + diskuse k problematice řešení
odpadů na úrovni obcí
Martina Vrbová (expert pro odpadové hospodářství, členka PS na téma odpady na KÚ SK):
Předneseny aktuální informace o přístupu Středočeského kraje k problematice odpadů v souvislosti s
plánovaným ukončením skládkování vč. změn v jeho časovém nastavení, abychom mohli pomoci obcím
vytvářet nějaká společná řešení, pokud to bude potřeba. Dále řešeny vyhlídky obcí v nejbližších letech,
co se týče nároků z oblasti odpadového hospodářství a možné nebo doporučené postupy pro ně.
Dále uvedeny informace, zkušenosti a problematika, se kterými by MAS mohli přispět v regionech
(animace, propojování subjektů, zajišťování financování, …)
POH = Plán odpadového hospodářství
Prezentace - viz příloha č. 4
Regionální systém nakládání s odpady ve Středočeském kraji
- součástí Plánu odpadového hospodářství SK
OPŽP - již nyní podporuje překládací stanice, ale podmínky dotace a udržitelnost jsou velmi složité a
nevýhodné
Ale dobré dotace OPŽP - na posílení a doplnění sběrné sítě, podpořen rozvoj sběrných dvorů,….
Potřebujeme dotace? Pokud by se podařilo sdružit obce do větších celků, mohou si vzít úvěr
dohromady apod.
Obce potřebují nějaké leadery, iniciátory. Kraj oslovil města ORP, možnost i pro mikroregiony a DSO.
Role MAS - pokud MAS funguje dobře, mohou být nápomocny k iniciaci.
Paní Vrbová nabízí spolupráci MASkám/obcím, semináře, pomoc s tvorbou koncepčních dokumentů aj.
Kraj bude vydávat zpravodaj pro všechny obce i domácnosti v kraji.

3. Kontrola plnění závěrů z posledních jednání pléna KS MAS - Praha 7.6. +
Břežany 15.8.2019
Milan Oliva, Radek Tvrdík:
ÚKOL
Úkol z Břežan:
Oliva
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Pořadatelství/organizace LEADERFestu 2020 v SK:
pověřen jednáním na kraji ohledně finanční
podpory konání akce a s tím související určení místa
realizace akce

Plnění úkolu
Nutno domluvit s kompetentními
radními (p. Draxlerem a Horčičkou),
resp. nutno poslat písemný návrh
radnímu pro regionální rozvoj
Středočeského kraje. SK se rozhodne
finálně, kde akce bude.
Nutno financování z rozpočtu SK an r.
2020, bez toho nemůže MAS a ani KS
MAS akci dělat.

ÚKOL

Plnění úkolu

VŠICHNI

RAKOVNICKO
Simona
Dvořáková

-

JINDRA HLAVATÝ:
úkol pro MAS z
Břežan

Úkol z Břežan: M.
Pošíková

Stránka | 3

Info na Zemi živitelce - paní
hejtmanka i kraj jsou tomuto
nakloněni.
Na Výboru NS MAS - Milan projedná
podrobnosti k této akci podle
zkušeností LEADERFestů v minulosti
(Rožnov p. R., Žatec apod.).
PORTÁL O CHYTRÉM VENKOVU
Probíhá a řeší Milan
- návrh zřízení z financí dotace kraje z OPZ na rok V úterý 10.9. po Výboru NS MAS
2019 - 2020
Milan
bude
mít
jednání
- uveřejněna
středočeská
chytrá
řešení, k potencionálnímu řešení tvorby
realizované chytré projekty ze Středočeského portálu.
kraje
- web o chytrém středočeském venkovu bychom
udělali jako KS MAS, nutno ale mít
administrátora, kdo bude o web plnit, doplňovat
a aktualizovat
- M. Oliva v rámci PS NS MAS Chytrý venkov již
podnikl kroky k tomu, aby web vzniknul. Bude
ale nezbytné opakovaně vše projednat
s vedením OPZ projektu na SK zač. září.
Možnost nasdílet mezi sebou šikovné lektory – typy Udělat databázi lektorů.
na šikovné lidi, kteří nám přednáší na akcích,
Doporučení
na
lektory
může
snídaních apod.
poskytnout i paní Nencková nebo
Přemek Růžička.
Poslat všem MAS faktury na členský příspěvek, aby OK splněné
bylo možné zaplatit členské příspěvky.
Oslovit starosty, zda a jak chtějí např. kopat místní Viz bod č. 8
komunikace a další liniové stavby v katastru své
obce.
Možno vyžádat si technika a ten pomůže vymyslet,
jak by se dala lokalita řešit v souvislosti s rychlým
internetem.
Začít vytvářet databázi potenciálních lokalit, kde by
bylo vhodné a kde je možno položit min. chráničku.
Chceme vědět, zda starosta má zájem a nebo nemá.
Můžeme pozvat starosty na seminář, kde jim budou
vysvětleny podrobnosti!!
Milan Oliva pošle po jednání s MPO tabulku,
kterou budeme cca od září (po 6.9.) vyplňovat!!
VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘ. KRAJI Z PROJEKTU OPZ:
Vzdělávání o chytrém řešení navrhne na základě vyplněných dotazníků témata a Markéta Pošíková:
termíny konání školení v jednotlivých MAS. Každá MAS nemůže mít svůj seminář Představí na příštím jednání KS.
dle projektu je možno uskutečnit cca
10-12 seminářů v celém kraji.

ÚKOL

Plnění úkolu

Zvoleno 5 oblastí v kraji + každý má
přidělen 2 témata - viz tabulka jako
příloha zápisu č. 6
Úkol pro MAS z Pořadatelství/organizace společné kulturní akce ve Přesun realizace na příští rok - řešeno
Břežan:
Stř. kraji – podzim 2019
v bodě č. 11 tohoto zápisu
Do 4.9.2019 zaslat J. Filinové námět na akci
s popisem akce a rozpočtem.
M. Oliva projedná návrh na téma akce a detaily
s radním SK K. Horčičkou.
Na jednání 6. 9. 2019 dojde k dohodě nad projekty,
které chceme jako KS podpořit.
CSV - VŠICHNI

Kontaktovat Honzu Veselského do konce září 2019 s řešeno v bodě 10b tohoto zápisu
nápady, co bychom chtěli uspořádat za akci s CSV
po projektech PRV v roce 2020!!
Konzultace a info psát na email:
Jan.Veselsky@szif.cz

4. Info z jednání výboru NS MAS v Olomouci dne 9.7.2019
Milan Oliva:
Rychlé info v příloze zápisu č. 3.
Byl vznesen ústní návrh na Výboru NS MAS řešit problém sankcí pro MAS v PRV právní cestou, např.
vytvoření PS, která by pomáhala MAS v právních problémech
- předsednictvo NS MAS zatím nevidí jako vhodný nástroj či cestu, ale KS MAS SK si může tuto
platformu v právních záležitostech vytvořit sama
Členy Pracovní skupiny KS MAS SK pro legislativně-právní záležitosti a řešení problémů společně:
- Jindra, Galina, Monika a Jaruška

5. Společný postup v otázce sankcí PRV pro středočeské MAS
Byl shrnut dosavadní vývoj problematiky (Tvrdík, Oliva, Hlavatý). Doposud nemáme oficiální celkový
výstup kromě zpráv z jednotlivých MAS.
Milan Oliva:
Info z Večera venkova na Zemi živitelce
Sankce PRV budou dále řešeny na Výboru NS MAS 10.9.2019.
Karlštejnsko - NÁVRH:
- bylo by dobré, aby se všechny MAS postižené sankcí sešly a řešily problém společně
- nutno, aby setkání proběhlo co nejdříve - vše proběhne dle domluvy s Jindrou Hlavatým a Radkem
Hanačíkem
Pavel Černý - Manifest NS MAS z roku 2017 - příloha č. 7
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6. Výstupy střednědobé evaluace + úpravy finančního plánu SCLLD - jak dál
Radek Tvrdík:
Diskuse nad tématem úprav finančních plánů v jednotlivých OP v návaznosti na schválené evaluace.
- opět se projevuje nejednotné prostředí, každý OP postupuje jinak při úpravách finančního plánu
- OPZ - má vlastní tabulku (bude rozeslána), do které se musí doplnit financování probíhajících
projektů; nebude se vůbec dávat do systému; zaslat pouze e-mailem Koubovi, ten schválí a pošle
depeši a současně naváže na strategii.
IROP - stejný postup jako při úpravách FP na počátku roku v souvislosti s kurzovou změnou; po
schválení tabulek a zdůvodnění se upraví v systému
PRV - zatím žádné zkušenosti s postupem

7. Stav projektu Šablony pro NNO
Markéta Pošíková:
Chce podat projekt Šablony pro NNO ve Středočeské kraji - cca 30 NNO z celého kraje je možné zapojit
do projektu. Do 30.9. nutno mít závazně, že NNO přistupuje k projektu. Pokud chcete zapojit vaše
NNO, kontaktujte M. Pošíkovou (info@podlipansko.cz). Zašle obratem prezentaci a dotazník pro vaše
NNO. NNO nutno - 2 roky existence a pouze lidi, se kterými jsme dělali a víme, že fungují a pracují
dobře.

8. Koordinace zavádění rychlého internetu v SK, info ze setkání v Břežanech a
aktuální info z MPO
Milan Oliva:
Tabulku zatím nerozeslal!! Milan řešil ještě další podrobnosti.
MPO - ještě není finální názor, zda by MAS měly do tohoto jít.
Jde o záměry na roky 2020 - 2022, příp. do konce roku 2019.
Záměry sbírá Milan Oliva - TABULKA K VYPLNĚNÍ zaslána 6.9.2019.

9. Dotace pro MAS a KS MAS od Středočeského kraje
a) doplnění příloh, opravy vyúčtování za r. 2018 (Hlavatý)
Oprava a doplnění již s Jindrou a jednotlivými MAS proběhlo. Bude paní Vištiakové dodáno
v elektronické podobě.
b) definitivní návrh rozdělení mezi MAS a KS MAS pro rok 2019 (výbor KS)
Smlouvy na rok 2019 připraveny - 26 MAS se zapojí do dotace.
Dostaneme odkaz na googledisk, kde si připravíme všechny doklady k vyúčtování. Bude zde nasdílen i
smlouva apod.
Celkem bude rozdělen 1 mil. Kč pro 26 MAS, částka na MAS činí 38.462,- Kč.
Vyúčtování bude dokládáno pouze v elektronické podobě (na CD). Materiály, které jsou zasílány na
kancelář hejtmanky vyfotit a k vyúčtování doložit fotku s poznámkou, že materiál byl zaslán na kancelář
hejtmanky.
Výzva pro MAS - navrhnout, co je možno zrealizovat místo LAGS.cz za cca 100-150tis. Kč z dotace SK,
která je vymezena společně pro všechny MAS SK. Z části budou hrazeny propagační předměty KS MAS.
Nutno urychleně řešit v rámci Výboru KS MAS (12.9.???), aby se stačilo profinancovat.
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10. Společné akce s CSV
Milan Oliva:
a) exkurze do Bavorska ve dnech 24.-25.9.2019
Podrobnosti o exkurzi do Bavorska - viz příloha č. 5
Za MAS může jet cca 33 účastníků. Možno pozvat i zástupce v území MAS, nemusí být nutně
zaměstnanci MAS, naopak partneři vítáni!!
Do pátku 20.9.2019 - nahlásit účastníky zájezdu!!
Prosba pro účastníky zájezdu z řad MAS - připravit dárkovou tašku jako dárek pro hostitele.
b) náměty pro příští rok 2020 - témata na rok 2020, co uskutečnit s CSV
Kontaktovat Honzu Veselského do cca 20.9.2019 s nápady, co bychom chtěli uspořádat za akci s CSV po
projektech PRV v roce 2020!!
Tematické zaměření akci obdobné jako v roce 2019 - exkurze do jiných MAS, příp. do zahraničí
+ možno další dvoudenní seminář MAS na rok 2020 aj.
Je možno obrátit se na CSV s exkurzí ještě i na rok 2019!! 2-3denní exkurze určitě bude moct CSV ještě
uspořádat.
Konzultace a info psát na email: Jan.Veselsky@szif.cz

11. Společná kulturní akce podpořitelná z rozpočtu Středočeského kraje
Milan Oliva:
V kulturním balíku Stř. kraje – 100.tis. Kč na 1 a více propojených akcí
Akce září-listopad 2019
Náměty: Pivobraní po Středočeském kraji / Oživené technické památky
Posázaví, Karlštejnsko, Přemyslovci - zaslali doplnění pivovarů
Pivovary dle námětů MAS: Herold Březnice, Podlesí u Příbrami, Rodinný pivovar Vilém Jince, Pivovar
Hostomice pod Brdy, Pivovar Všerad Všeradice, Pivovar Berounský medvěd, Pivovar Bobr Zadní
Třebaň, Pivovar Řevnice, Pivovar Pivotel MMX Lety, Pivovar Řeporyje, Pivovar Lužiny, Pivovar Únětice
Kostelec nad Černými Lesy, Lobeč, Bakalář, Krušovice, Řevničov, Mutějovice, Unhošť, Ferdinand, Kácov,
Kounice, Český Brod, pivovar Únětice, pivovar Antoš Slaný, rodinný pivovar Zichovec…
Další náměty - akce nebo aktivity propojené tokem řek
Posázaví:
Řeka Sázava
Kingdom Come: Deliverance
je hra vyvíjená českou společností Warhorse Studios. Jde o vůbec první hru tohoto studia. Jedná se o
realistické a historické RPG z pohledu první osoby s otevřeným světem. Děj hry je zasazený do českých
zemí na začátku 15. století, do oblasti s městy Sázava, Rataje nad Sázavou a Stříbrná Skalice.
Zálabí - Štumpf:
Hodně MAS spojuje řeka Labe. V Nymburce, Poděbradech a v Týnci nad Labem a jistě i jinde jsou
přístavy. Mohli bychom udělat putovní koncert po přístavech na Labi s tím, že součástí by byl trh
regionálních produktů. Mohlo by se konat v rámci otevírání/zavírání Labe.
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100 tis. Kč není moc. Možno uvažovat i o jednom koncertu k oslavě Labe a to v Týnci nad Labem v
kempu Marina.
Hrubý rozpočet:
Podium: 0,- Kč - Zajistí MAS Zálabí
Kapela I - 30 000 Kč
Kapela II - 30 000 Kč
Zvukař - 5 000 Kč
Osvětlení - 10 000 Kč
Trh - 10 000 Kč (jen to nejnutnější)
Projížďky na lodi - 15 000,- Kč
Název by mohl být: Oslava MAS na vodě
Mezi hrady - Kateřina Polačková Husová:
Navrhuju exkurzi do některého ze sociálních podniků:
Modrý domeček / Řevnice
Dobroty s příběhem / Davle, Slapy
Pension Klubíčko / Vráž
nebo do Lesní školky Hostivice, nebo Trubská, nebo Šárinka
nebo do nějaké přírodní / komunitní zahrady Prales, Pastvina, Bohumila, Kompot Velké Přílepy
... možností je nespočet, dá se za den stihnout i více míst a ráda přispěji ke konkrétním návrhům.
Rozpočet při počtu 30 účastníků / 1 den:
doprava 6000,strava 9000,lektorné 5000,plus mínus autobus.
Závěr:
K akci MASek SK/p. Horčička na podzim stručné info:
- Horčička chce mít akci jako KULTURNÍ AKCI
- Pokud pivovary, pak ne „pivobraní“ ale např. Oživlé technické/kulturní památky s vizualizací,
propagací, odborným výkladem apod. a při té příležitosti se točí pivo.
- Vzhledem k nepřipravenosti nejen na naší straně a pokročilému termínu jsme se dohodli, že by
to byla akce až na jaro 2020!!
- Budeme usilovat, aby pak bylo zapsáno v kalendáři kulturních akcí kraje na rok 2020.
Je někdo z MAS ochoten si akci vzít za svou, zkoordinovat a naplánovat??
Bude řešeno na Výboru KS MAS.

12. Řešení LAGs
Milan Oliva:
V roce 2019 - MAS se mohou dobrovolně zdarma registrovat a poznatky jednotlivých MAS p. Ryšavý
využije na technické zdokonalování.
Finální řešení přesunuto na 2020, otázka je jestli bude ještě zájem. Je třeba přesunout finance
rezervované v rozpočtu – společné aktivity MAS - na něco jiného.
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13. Blok CLLD – informace z platforem
a) PRV
Další zasedání: platforma v Praze ve Slezské 20.9.2019 9:30 hodin, tvorba hodnotících kriterií čl. 20,
účast v 2. polovině paní Mazalová (M. Ripplová)
Přemyslovci již svá kritéria poslali - probíhá konzultace s paní Mazalovou
b) OPŽP
Další zasedání: po platformě PRV bude platforma OPŽP 20.9.2019 od 11:30 hodin
c) OPZ
Další zasedání Platformy OPZ: info Markéta Dvořáková
Platforma OPZ bude směřována na říjen. Markéta Dvořáková se ozve všem MAS emailem.
Stav vyjednávání OPZ na obd. 21+:
- chtějí zredukovat počet MAS na polovinu, ale kdyby se zjednodušila admin. náročnost, tak není důvod
škrtat počet MAS
- měkce nastavená pravidla pro MAS, ale není jasné vůbec nic
Plánování soc. služeb - kraj aktualizuje SPRSS Středočeského kraje
- paní Melechovská žádala o informace od MAS, které plánují sociální služby + případně informace od
MAS z evaluací, pokud máme nějaké studie a analýzy v sociální oblasti (tyto informace MAS většinou
nemají)
- do konce září bude paní Melechovská tvořit SPRSS pro kraj
d) IROP
Další zasedání: 14.10.2019 - Platforma IROP, v kanceláři MAS Říčansko, od 9:30 hodin

14. Různé
Hlavatý - Propagační materiály:
Nový roll-up 2x - seriózní + vtipný
+ drobné propagační materiály.
PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina – scan
3. Rychlé info z Výboru NS MAS 9.7.2019
4. Prezentace - problematika odpadů
5. Exkurze do Bavorska
6. Tab. vzdělávání chytrý venkov od Markéty Pošíkové
7. Manifest NS MAS 2017

Jednání ukončeno v 13:00 hodin.
Zapsala: Jana Filinová
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