Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Stručné informace z Výboru NS MAS 10. 10. 2017 (Dubovice)
Termín
Čas
Místo

10. října 2017
1.

9:00 – 15:00
Váňův statek - Dubovice 21, 39301 Dubovice, Vysočina

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
-

Vytvoření variantního návrhu na hodnocení (rating) MAS - prvotní podklady do příštího výboru tak,
aby byly připraveny do prosincového jednání NSK

-

MAS, které ještě nezaplatily členský příspěvek NS MAS – výzva aby zaplatily do 7. 11.2017, jinak
bude podán návrh na jejich vyloučení valnou hromadou NS MAS, která se bude konat 15.11.2017

2. Výstupy z neformálního jednání členů MAS a Výboru (Krist)
-

Hodnocení (rating) MAS:


Hodnocení bude dělat MAS pouze dobrovolně. Dále se bude jednat o sebehodnocení.



Základem bude vzájemné srovnávání MAS v parametrech, které se dají srovnávat, ale
zároveň se zachovala regionální rozdílnost.



Hodnocení tvrdých dat (databáze) – např. počet schválených projektů, hodnocení
měkkých dat – úspěch v nějaké oblasti



Při horších výsledcích hodnocení nebudou hrozit sankce nebo ztráta alokace.



Osnova hodnocení: 60% by se měly věnovat rozvoji území MAS, 30% bude hodnocení, jak
moc je MAS LEADER, 10% data administrativní schopnosti

-

Poziční dokument, jak nastavit příští programovací období (2021+) – většina materiálu se netýká
MAS, ke zbytku se vyjádří PS Vize – vznikne písemný dokument

3. Informace z krajů
-

grantové a dotační zdroje:

NS MAS
sídlo:
Opavská 228,
747 41 Hradec nad
Moravicí


-

28554272
ČS 3625362339/0800
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz

pokračování OPTP a pomoc MAS se zvládáním administrace systému

návrhy na úpravu rozpočtu NS MAS 2018


kancelář:
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
ič:
bú:
t:
e:
w:

konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené

některé KS MAS jsou pro zvýšení členských příspěvků, některé ještě neřešili a jsou hlasy,
které zvýšení prozatím nechtějí


-

zatím neprojednaly KS MAS Olomoucký a Moravskoslezský kraj

informace o projednání na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018
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KS MAS Olomoucký kraj – nesouhlasí s tím, že předsedu volí výbor – měla by volit valná
hromada


-

Na základě závěrů kontrolní komise – budou vložena přechodná ustanovení

další dle potřeb krajských zástupců

4. Podklady Valná hromada NS MAS (Kuthanová)
-

Návrh stanov NS MAS (Danielová)

-

návrh rozpočtu NS MAS 2018


seškrtány výdaje na pracovní skupiny, předseda a místopředsedové nemají nárok na
úhradu ani cestovních výdajů, chybí nájem pražské kanceláře



mzdové náklady zaměstnanců jsou placeny převážně z projektu z OPTP, který ale
v polovině roku 2019 skončí



hledání zdrojů – projekty, sponzoři



Návrh: navýšení členských příspěvků na 15.000,- Kč – umožní přijmout dalšího člověka do
kanceláře (0,5 úvazku), pronájem pražské kanceláře, cestovní náhrady předsednictva NS
MAS, což napomůže rozvoji NS MAS a zvýšení možností podpory MAS



Zatím není reálné, aby členské příspěvky byly způsobilý výdaj v rámci 4.2



Před valnou hromadou projednání na KS MAS obou rozpočtů: krizový (členské příspěvky
10.000,-Kč) x rozvojový (členské příspěvky 15.000,-Kč) – výbor doporučuje výši členských
příspěvků 15.000Kč

-

návrh Jednacího řádu VH NS MAS


apel, aby se všechny MAS účastnily valné hromady 15.11.2017 (pokud možno nevyužívat
plných mocí)

5. Chod kanceláře (Kuthanová)
-

Žádost o posunutí splatnosti ČP MAS Střední Povltaví (platí bod 1, tedy zaplatit nejpozději
do 7.11.2017)

-

nominace do expertní skupiny NNO – nominován Jan Balcar

-

pracovní cesta 10.-12. 10. 2017 Bulharsko (konference 10 years of LEADER/CLLD implementation
in Bulgaria) – vyslána Zuzana Guthová

-

pracovní cesta 8. 11. 2017 Gyor – Maďarsko (seminář The European Network for Rural
Development) – účast Honza Florián

-

Výběrové řízení tajemník NS MAS – byl vybrán nový tajemník, jehož jméno bude zveřejněno
v nejbližší době

6. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)
-

IROP – přislíben popis, jak budou kráceny alokace v případě neplnění milníků, návrh změny
interních postupů, snaha o návrh studie proveditelnosti (vypuštění zbytečných pasáží, které jsou
už uvedeny v ISKP), opatření na IZS – rozšíření podporovaného vybavení

-

PRV – předán 3 stránkový dokument, kde je odůvodněno rozšíření PRV o článek 20, předpokládáme
začlenění tohoto článku po roce 2018 – doporučení pro MAS: nechat část své alokace PRV i proto
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toto opatření, v nové výzvě budou žádosti podávány pouze přes Portál farmáře (bylo přislíbeno
školení MAS), zveřejněna nová pravidla 19.2.1
-

PRV – 19.3.1 – ŘO přistoupil pouze na dílčí úpravu, uvidíme, zda MAS do toho budou chtít jít

-

OPZ – nic nového

-

OPŽP – rozšíření o sídelní zeleň, ÚSES, protierozní opatření – MAS, které do toho budou chtít jít,
budou muset do konce dubna podat žádost o změnu SCLLD, bude cca 10 mil. Kč/MAS, nebude s tím
souviset navýšení režijních výdajů

-

Cca 20 SCLLD stále není schváleno – IROP přistoupil na konzultaci SCLLD ve změnovém režimu

7. Zpráva o projektu LAG Kazbegi (Sršeň, Charouzek)
-

Založena NS MAS Gruzie – celkem 8 MAS

-

Založení MAS v regionu Kazbegi – vytvoření strategie MAS na 5 let + udržitelnost

-

Podpora projektů – např. cestovní ruch (penziony), zemědělství, potravinářství, podnikatelé,
dětské hřiště, apod.

-

Podařilo se vytvořit partnerství s Pardubickým krajem – právě se tvoří projekt spolupráce
v oblastech školství, cestovního ruchu a MAS

-

NS MAS nastavuje fungování LAG Kazbegi tak, aby byla udržitelná a fungovala ve prospěch rozvoje
regionu i bez dotace

8. Různé
-

Zapojení do projektu Éta GaREP, který chce mapovat fungování CLLD

Zapsala: Michaela Kovářová; doplnili: Petra Martinů, Gustav Charouzek, Jana Kuthanová

