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

Praha, 10. 1. 2018

Stručné informace z Výboru NS MAS 13. 12. 2017
Termín
Čas
Místo

9. ledna 2018
1.

10:00 – 15:30
Jednací sál 329, SMOSK, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha

Program jednání

1. Zahájení (Krist)
2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
3. Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)


Prověření důvodů ukončení vydávání Zpravodaje Venkova – důvodem dočasného
nevydávání bylo, že SPOV nemělo grafika, obsah by měl být trošku jiný – větší
prezentace navenek a méně informací dovnitř, bude ještě předmětem diskuse
s předsednictvem NS MAS



Proběhne otevřené jednání k hodnocení Zdravých měst ČR – 20. února 2018, Palác
YMCA. Jiří Krist doporučuje případnou účast na tomto jednání. Je to inspirace pro
případné zpracování sebehodnocení MAS – způsob jak to jednoduše dělají Zdravá
města.
Registrace zde: https://zdravamesta.cz/workshop-ur-expert/registrace



Zavedena nová kancelář NS MAS – Senovážné náměstí 23, Praha, kde od 1. 1.
2018 působí ředitel organizace Mgr. Petr Čáp.



Bude proveden PR audit – do 28. 2. 2017 bude předložena PR strategie a plán,
navíc ředitel NS MAS bude teď objíždět jednání KS MAS, informace o tom, že je
nový ředitel bude v Informatoriu, které vyjde do 15. 1. 2018

NS MAS
sídlo:
Opavská 228,
747 41 Hradec nad
Moravicí
kancelář:
Senovážné nám. 23
110 00 Praha
ič:
ds:
bú:
t:
e:
w:

28554272
3b27c29
3625362339/0800
+420 728 612 165
info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz

5. Evropský lobbing


Projednání strategie lobbingu NS MAS v EU (Sršeň, Charouzek) – ČR je vlajkovou
lodí CLLD a čeká se, co představíme (v ostatních zemích není CLLD tak rozvinuté
jako u nás). Požadavek na procenta ze strukturálních fondů: 15%. Strategie:
Účastnit se všech důležitých akcí a snažit se aktivně prezentovat příklady dobré
praxe. Využít spojenectví, která máme.

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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Je potřeba si udělat koncepci cílů – definovat, to co chceme dosáhnout, sjednotit
stanovisko pro národní i mezinárodní vyjednávání



Zastoupení NS MAS v Bruselu leden a únor (Česká pozice kohezní politiky v 2020+
a ENRD LEADER workshop) (Florian)
-

akce: Czech Perspective on Terriotorial Dimension of Cohesion Policy and
European Territorial Cooperation after 2020 – 25. 1. 2018 – pravděpodobně
Petr Čáp

-

akce: ENRD workshop Putting simplification into practice – 6. 2. 2018 – Honza
Florian, Gusta Charouzek, Radim Sršeň

6. Aktualizace směrnic NS MAS (Kuthanová, Čáp)


Přenos kompetencí z tajemníka na ředitele dle aktuálně platných Stanov NS MAS



Úkolem pro Danielovou, Hamplovou, Kuthanovou a Čápa – aktualizovat všechny
směrnice NS MAS v souladu s platnými Stanovami NS, včetně organizačního řádu a
potřeb organizace.

7.

Rozpočet NS MAS


Plnění rozpočtu NS MAS 2017 (Winter) – František Winter nebyl přítomen –
odloženo na příští jednání výboru



Schválení rozpočtu NS MAS na rok 2018 (Winter) – platí varianta návrhu s výší
členských příspěvků 15 tis. Kč, celkové výdaje: 2.487.556 Kč, 3. osoba do kanceláře
NS MAS – administrativní pracovník - je potřeba definovat pracovní náplň- úkol
pro Čápa.

8. Informace z krajů


Ukončení členství MAS Blaník, dopis se zdůvodněním, členské příspěvky – nemají
peníze z kraje, členské nejsou uznatelné…

9. Chod kanceláře (Kuthanová)


Schválení plánu termínů jednání Výborů na rok 2018



Valná hromada – říjen 2018 – pořadatele a místo konání projednat na KS MAS a
na příští jednání krajští zástupci předloží možné návrhy včetně možných termínů v
říjnu



LeaderFEST – květen 2018 – Rožnov pod Radhoštěm, jednání na MZe - financování



Návštěvy předsednictva a ředitele na setkáních KS MAS v průběhu února – března
2018 formou dopoledního programu nebo pouze jako bod jednání KS MAS



Databáze NS MAS – stanovisko kanceláře NS MAS: databáze je potřeba, v tuto
chvíli na webu NS MAS není, ale je zálohována, diskuse bude na příštím výboru,
kde sekretariát NS MAS předloží nabídku na zpracování databáze

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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Výroční zpráva NS MAS (Čáp) – obsah a formát jak by měla vypadat, bude zahrnut
do PR strategie

10. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)


PRV – článek 20 – MZe počítá se 2 – 4 oblastmi, které se v rámci článku
implementují (veřejná prostranství, školy, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky,
kulturní zařízení, knihovny, stezky, muzea, kulturní památky), začíná se uvažovat o
tom, že finance z projektů spolupráce by mohly být přesunout na článek 20. MZe
ale chce nejdříve zlepšit podmínky 19.3.1, tak aby mohly být projekty spolupráce
realizovány, pak začne uvažovat o možném přesunu z 19.3.1 na čl. 20.



PRV – článek 20 – se bude moci přidat do SCLLD až v rámci střednědobého
hodnocení – bude možno vyhlašovat 1. Výzvy MAS s aktivitami čl. 20 až v roce
2019



Projekty spolupráce – na počátku období bylo slíbeno navýšení alokace – platí to
stále. Alokace na projekty spolupráce bude navýšena o 100%.



Pokud by MAS chtěla zrušit Fichi (napříč všemi OP) – musí ji 2x vyhlásit a nikdo se
tam nesmí přihlásit, aby se prokázalo, že o ni není zájem. Stále se vyjednává o
tom, aby tato podmínka byla zmírněna.



Režie – uvažují po ukončení výzvy (6/2018) o vyhlášení nové výzvy s jednodušším
vykazováním (např. přímé a nepřímé náklady), otevřená otázka, zda provoz MAS
nehradit z OPTP, kde zbývají finance.



MAS Polabí – podala odvolání x nestihlo se vyřídit do konce roku a teď čekáme na
zprávu.



Změny projektu OPTP 1: ušetřeno za roky 2016 a 2017 - 370 tis Kč + zkrácení
projektu (pouze do r. 2018) = zbyde cca 1,3 mil. Kč, které se přesunou do OPTP II
(personální výdaje + sebehodnocení MAS + PS Mezinárodní + aktivita PR – roky
2019 - 2021). Oba projekty v součtu vyčerpají plánovanou částku. Rozdělení a
předčasné ukončení OPTP I je doporučeno ŘO OP. Nedovolí souběh dvou žádostí
najednou.



OPVVV – Markéta Pošíková řeší ukončování projektů MAP – z MŠMT přišel dopis
od paní Barbořákové (příloha bleskovky) – nicméně by to mělo být následujícím
způsobem:




Schvalování finální verze MAP: souhlas ORP a minimálně 70% zřizovatelů škol
zapojených do aktivit projektu (vydali souhlas s realizací MAP I.)
Kdo může schválit „Souhlas s Finálním dokumentem MAP“ dle zákona o obcích:
 Kde je Rada, stačí její schválení „Souhlasu s Finálním dokumentem
MAP“ Radou
 Kde není Rada, stačí když schválí „Souhlas s Finálním dokumentem
MAP“ starosta
 Pokud bude schvalovat OZ, tím lépe
Školení pro MAS – téma: Facilitace, pro 30 účastníků, cena: 3.500Kč, 15. –
16.3.2018 v Českém Brodě
Budou následovat další školení, předpokládaný termín květen 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 – v tuto chvíli MŽP poslalo zpřipomínkovanou šablonu programového
rámce, asi nepůjde změnit, že zeleň v intravilánu obce půjde pouze v obcích od
500 obyvatel

11. Různé


Nabídka MC Triton – projekt Srdce regionu – seriál 13. dílů (40 minut) o krajích ČR,
který půjde na ČT2 ve 21:00, prezentace projektů, na kterých se podílí veřejný,
soukromý a neziskový sektor, po roce se tam vrátí a zjistí, jak projekty fungují.
Prosba o finanční příspěvek – NS MAS je schopna dát záštitu nad vyhledáváním
aktivních lidí, pokud jde o finanční příspěvek – protože půjde o propagaci pouze
jednoho regionu v rámci kraje, tak je potřeba oslovit konkrétní MAS.



Poděkování od MAS Pomalší panu Florianovi a panu Novákovi (KS MAS Jižní
Čechy) za pomoc s vyřizováním odvolání neschválení SCLLD.



GDPR – řeší SMS – nabízí zmocněnce pro obce, svazky, školy, apod.

Zapsala: Petra Martinů, doplnili: Jana Kuthanová, Petr Čáp

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.

