Praha, 13. 12. 2017

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

Interní směrnice NS MAS nejsou zveřejněny v zalogované části webu NS MAS, ale je možné si je
vyžádat, V nejbližší době budou upraveny, aby byly v souladu se schválenými stanovami.

2. Návrh na změnu rozpočtu 2018
-

Návrh na změnu rozpočtu 2018 z KS Ústecký kraj: zrušení aktivity „Zpravodaj venkova“ ve výši
52 500 Kč a tuto částku využít pro účinnější propagaci NS MAS – např. vytvoření vlastního
elektronického zpravodaje, tzv. Informatoria, který bude informovat členskou základnu o aktivitách
v NS MAS ČR, bude zasílán na adresy všech členů a zveřejněn na webu NS; posílit aktivitu vydávání
tiskových zpráv o kladných aktivitách NS MAS a členů, propagace metody Leader.

-

Zpravodaj venkova vydává SPOV. NS MAS se na něm pouze podílí. Za posledního půl roku vůbec
nevyšel. Proto NS MAS vejde do jednání s SPOV a zjistí důvody, proč zpravodaj nevychází, zkusit
nastavit propagaci i dalších územních partnerů, jiný formát, inovace, případně ukončit spolupráci.

3. Schválení návrhu usnesení NSK
-

Návrh usnesení na NSK 14.12.2017:
a) Žádost, aby ŘO IROP neprodleně významně zkrátil provádění Závěrečného ověření způsobilosti
a vystavování právního aktu u Žádostí o dotaci předaných MAS na CRR v rámci SC 4.1 na dobu
max. 2 měsíců od předání na CRR a informoval jednotlivé žadatele i MAS o termínu
plánovaného dokončení ZoZ u jejich žádostí.
b) všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly reflexi nastavení všech podmínek pro
přípravu Výzev MAS a předkládání a hodnocení Žádostí o podporu/dotaci, zejména
s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení těchto podmínek a minimalizaci byrokratické
zátěže a následně provedly redukci těchto podmínek.
c)

Žádost, aby ŘO IROP nastavil podmínky pro usnadnění sdílení a výměny zkušeností mezi
jednotlivými MAS vč. zahraniční výměny, která je jedním ze základních principů metody LEADER
a přímo souvisí se zlepšováním kvality implementace Strategií CLLD,
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d) Žádost, aby ŘO PRV upravil nastavení Specifických pravidel operace 19.3.1. pro projekty
spolupráce MAS na základě projektových záměrů plánovaných ve schválených Strategiích MAS
s minimem limitujících podmínek a dalších omezení.
e)

Žádost aby ve strategii SRR21+ byla přejmenována, v rámci geografického rozdělení, oblast
Regionální centra a jejich zázemí na Funkční regiony a jejich centra, včetně dopracování
analytické části.

4. Informace z krajů
-

Stížnost ze středních Čech: že stále nechodí z NS MAS informace, že jsou informace předávány od
Středočechů samotných. Na to bylo reagováno, že ti Středočeši, ale zastupují NS MAS (financování
z NS MAS) nikoli KS MAS, tedy jde o informace od NS MAS. Množství informací je dáno tím, že se
předává agenda, nastupuje nový ředitel (od 1.1.2018), který má během dvou měsíců za úkol převzít
agendu a zpracovat komunikační plán. Cílem je zvýšit informovanost o chodu a činnosti NS MAS.

5. Chod kanceláře (Kuthanová)
-

Správa databáze NS MAS – bude se příště řešit, jestli bude zajištěno v rámci zaměstnanců MAS,
nebo externě.

-

Nominace inventarizační komise – Předseda NS bude nominovat členy inventarizační komise.

-

Výroční zpráva NS MAS pro rok 2017 – Sekretariát NS zpracuje strukturu výroční zprávy, kterou
předloží 9.1. 2018 na jednání výboru k projednání.

6. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)
-

Informace o vyplacení DPP odborníkům CLLD a OP za rok 2017

-

Návrh přesunu úspor v projektu ze školení MS 2014+ na nový úvazek

-

Návrh obsahu setkání v krajích - v roce 2018 uspořádat turné týmu projektu - současnost –
budoucnost, v inspirativních prostorech (nikoliv klasické zasedačky). Je v jednání, zda se setkání
budou konat po NUTS a nebo po krajích.
Personální obsazení: Krist/Kuthanová za vedení, Florian/Zemanová/Pošíková – tým OPTP, Čáp vždy
– představení, poznání terénu, osobní kontakt, Foltýnová/Nosková – organizace (tj. nenecháváme
na krajích, organizujeme komplet centrálně = jednotně)
Body programu: co NS vyjednala v tomto období – info z PS LEADER vč. co by ještě mohla –
požadavky zespoda, hodnocení MAS a evaluace – jak si to představujeme, co chceme pro 2020+ témata i technikálie, poučení
Cíl: vnést trochu optimismu a naděje do terénu

-

Návrh projektu OPTP 2 – informování veřejnosti o CLLD + rating MAS (hodnocení kvality práce MAS)
+ vzdělávací modul „Jsem LEADER!“ + zahraniční výměny
Doporučení od náměstka Semoráda přidat tyto aktivity do OPTP 1, který se zkrátí. Pokud by se tyto
aktivity osvědčily, tak by se podaly znovu v rámci projektu OPTP 2. Jinak obava z překryvu.

-

Rating MAS – příští rok nás čekají 3 systémy hodnocení:1)IROP, aby mohl vyhodnotit 10% nejhorších
MAS, kam bude jezdit na kontroly, 2) dobrovolné sebehodnocení v rámci NS MAS, 3) hodnocení
MAS v rámci mid-term evaluace
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-

OP Z - proběhl seminář ke komunitnímu plánování, další je plánován na leden 2018. NS MAS by
chtěla přidat do nastavení MS2014+ nastavení informování MAS až do fáze schválení projektů ŘO
(depeše manažerům MAS) i po ZOZ. CLLD v rámci evaluace hodnocen jako jeden z nejlepších
integrovaných nástrojů. Další výzva na SPRSS (komunitní plánování) až doběhne realizace
současných projektů, tj. nejdříve v 2019.

-

MAP II – posunutí prvního termínu sběru žádostí do 30.12.2017, pravidla jsou o hodně víc
komplikovanější než MAP I,

-

Šablony II – vyhlášení po novém roce, měly by tam jít i NNO – pouze střešní organizace,

-

MAP I – řeší se ukončování projektů – prokazování indikátorů. Až bude finální vyjádření z MŠMT
k dotazům NS MAS, budou MAS ihned informovány.

7. Různé
-

Vyjádření souhlasu s návrhem ke snížení byrokratické zátěže metody MA21 pro města, obce a
regiony

-

projekt Srdce regionu – návrh České televize, která chystá nový seriál o pozitivních příkladech
z regionů – bude blíže představeno v Olomouci na Výboru 9.1.2018

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