Valtice, 14. 11. 2017

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
‐

3 MAS nezaplatily členské příspěvky (Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s., MAS
Střední Vsetínsko, z. s., Via rustica z.s.) – kraj Zlínský a Vysočina – pokud do dne konání valné
hromady nezaplatí, bude se muset na valné hromadě rozhodovat o jejich vyloučení. Všechny MAS
slíbily zaplacení do VH.

‐

MAS Krajina srdce – nebyl zaplacen členský příspěvek za rok 2016 – za to byla vyloučena z NS MAS.

‐

Všechny zahraniční pracovní cesty bude schvalovat předsednictvo, mimořádné pracovní cesty nad
rámec schváleného rozpočtu přísluší schvalování výboru.

2. Příprava Valné hromady NS MAS 2017
‐

Většina krajů souhlasí s navýšením členských příspěvků a občas ho podminují zlepšením servisu
pro MAS především strukturováním informací (např. v informatoriu) – NS MAS se musí umět
pochlubit směrem dovnitř, co pro MAS dělá. NS toho dělá násobně více, nežli v roce 2010, kdy se
naposledy aktualizovala výše členského příspěvku.

‐

Některé MAS hrozí vystoupením v případě, že dojde k navýšení členských příspěvků.

‐

Usnesení, že Výbor doporučuje navýšení členských příspěvků na 15.000,-Kč

‐

Komentář a zdůvodnění návrhu na navýšení členských příspěvků bude prezentováno na VH

‐

Priority k přípravě období 2020+ - kulaté stoly po 10 lidech – budou diskutovat o 1) hlavních
problémech současného období, 2) jaká témata by se měla řešit v CLLD v příštím období, 3) jak by
měla probíhat implementace v příštím období, u každého stolu bude mluvčí, který bude u stolu vést
diskusi a pak to odprezentuje na plénu, hlasovat se bude moci individuálně (elektronicky nebo
tištěný vyplněný formulář) + výstup za celý kulatý stůl.

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru. Podklady k doplněnému bodu je třeba poslat písemně
členům Výboru nejméně dva dny před jednáním.
Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen Výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.
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3. Informace z krajů
‐

Jihomoravský kraj pro navýšení členských příspěvků a pro nové stanovy,

‐

Zlínský kraj - většina pro navýšení čl. příspěvků a pro nové stanovy,

‐

Pardubický kraj – většina pro navýšení čl. příspěvků a pro nové stanovy,

‐

Jihočeský kraj – většina pro navýšení a pro nové stanovy,

‐

Vysočina – všichni pro navýšení a pro nové stanovy,

‐

Středočeský kraj – proti zvýšení a pro nové stanovy,

‐

Karlovarský kraj - většina pro navýšení a proti stanovám (vadí nepřímá volba předsedy),

‐

Ústecký kraj – většina pro navýšení a pro nové stanovy,

‐

Plzeňský kraj – většina pro navýšení a pro nové stanovy,

‐

Moravskoslezský kraj – pro nové stanovy a pro navýšení členských příspěvků,

‐

Královéhradecký kraj – pro nové stanovy a členské příspěvky,

‐

Liberecký kraj – pro nové stanovy ale členské příspěvky neví,

‐

Olomoucký kraj – pro nové stanovy i pro navýšení členských příspěvků

Jednání s krajskými úřady
Pardubický kraj – malý LEADER – 400 tis. Kč/MAS na občanskou vybavenost obcí
Zlínský kraj – kraj bude kofinancovat MASkám 5 % režijních výdajů MAS z IROP – vyjednané až do roku
2020
Jihomoravský kraj – 100 tis. Kč /MAS
Olomoucký kraj – půjčka 400 tis. Kč/MAS
Ústecký kraj – 1 mil Kč /MAS na dofinancování 5 % režijních výdajů z IROP
Karlovarský kraj – dotace 70 % na mzdu manažera, tj cca 200 tis. Kč/rok
Středočeský kraj – 1 mil Kč/26 MAS, 0,5 mil Kč na kancelář KS – za službu

4. Chod kanceláře (Kuthanová)
‐

Návrh zajištění kanceláře v Praze – dům Odborových svazů kultury na Senovážném náměstí (cca
400 m od hlavního nádraží) – vstup je možný 24 hod denně, je možné tam občas přespat, není
vybavená, 21,7 m2, nájem 11 tis. Kč/měsíc + připojení k internetu 300 Kč/měsíc, bude nutné pořídit
nábytek, tiskárnu a notebook

5. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)
‐

Bude shrnutí na Valné hromadě

‐

Zbývá dohodnotit 11 Strategií CLLD, 4 MAS byly vyloučeny, z toho 2 již mají kladně vyřízené odvolání

‐

PRV – dnes měla být vydána aktualizace pravidel spolupráce – zatím podány pouze 2 žádosti,
aktualizace bude pro MAS zřejmě neatraktivní

‐

IROP – interní postupy - NS MAS dala 200 připomínek, během 2 dnů bylo vypořádání – pár bylo
akceptováno – MAS, které mají interní postupy mohou postupovat podle nich a nové interní postupy
použít až u výzev vyhlášených od 1.1.2018

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru. Podklady k doplněnému bodu je třeba poslat písemně
členům výboru nejméně dva dny před jednáním.
Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.
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‐

OPŽP – ostatní OP upozorňují na překryvy, v případě rozšířené možnosti alokace z OPŽP (např. PRV
– územní plány x pozemkové úpravy)

‐

OPZ – ruší křížové financování a nahrazují ho opatřením na investice, sociální podnik - pokud projekt
je kratší než 1 rok musí žadatel investovat zpět do podniku 30 % tržeb

‐

MPIN - Finanční plán – povinnost hlásit změnu až k 1.11.2018, Evaluace se bude dělat až v roce
2019 s daty k 31.12.2018, metodika vyjde během půl roku

6. Různé
‐

Zástupce slovenské MAS informoval o situaci na Slovensku – ze 121 podaných strategií cca 87
vybraných, výzva na projekty spolupráce na Slovensku bude vyhlášena cca za 1 rok

‐

PS Vzdělávání – 8.11.2017 avízo na MAP II – semináře 21. a 23.11.2017, leták – vzdělávací koncept
pro manažery MAS

‐

nabídka Nadace Partnerství na zapojení do kampaně "Strom svobody 1918-2018“

‐

Dopis Andreji Babišovi ohledně nesouhlasu s vystoupením ministryně Šlechtové vůči MAS na Sněmu
starostů SMS ČR – dosud nepřišla žádná reakce

Zapsala: Michaela Kovářová; doplnil: Gustav Charouzek, Jana Kuthanová

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru. Podklady k doplněnému bodu je třeba poslat písemně
členům výboru nejméně dva dny před jednáním.
Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.

