Jindřichův Hradec, 14. 3. 2018

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


Konání valné hromady NS MAS - organizátor: MAS Nad Orlicí – místo konání: Choceň
– termín: úterý 9.10.2018



Do konce 3/2018 bude spuštěna databáze MAS na webu NS MAS



Zpráva z pracovní cesty Honzy Floriana do Bruselu – příprava dalšího programového
období: zatím není jisté, zda bude dána nějaká minimální hranice na LEADER (např.
5% PRV, tak jak bylo teď), databáze MASek v EU, 31.5 – 1.6. bude v ČR setkání
celoevropské setkání CSV – připravit podmínky pro prezentaci NS MAS na tomto
setkání



Farnet – evropská síť rybářských MAS vydala metodiku k evaluaci, je možné použít
pro inspirace, nyní je v AJ a bude v květnu v ČJ.



František Winter informoval ministra zemědělství Jiřího Milka o MAS – jeho oficiální
schůzka s představiteli NS MAS byla přislíbena



Setkání územních partnerů – byl domluven termín na 15.3. odpoledne po NSK
v Jindřichově Hradci



Honza Florian připravil návrhy usnesení za CLLD (MAS) pro RSK



Zapojení NS MAS do projektu TAČR –název projektu: „Nová role MAS v regionálním
rozvoji…“ – bude hrazeno z projektu TAČR 0,3 úvazku NS MAS – do projektu bude
zařazen zaměstnanec NS pravděpodobně Jan Libosvár



Zástupcem KS NSMAS Středočeského kraje ve Výboru NS MAS byla zvolena MAS
Pošembeří se zástupcem Milanem Olivou

2. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS


Honza Libosvár udělal analýzu 52 SCLLD (4 MAS v kraji a každá je jiná velká x malá,
blízko velkého města x periferní venkov) – ukazuje potřeby venkova – z ní bude
vytvořen poziční dokument NS MAS



Honza Florian vytvořil prezentaci na NSK a jednání s územními partnery



Z těchto 2 dokumentů vytvoří PS Program a vize poziční dokument NS MAS do konce
5/2018

3. Představení účetní závěrky


Hospodaření je v plusu 233 tis. Kč, bude předloženo s VZ

Strana 2/2

4. Strategie PR a komunikace


Vytvořil Petr Čáp + externí konzultantka – v tuto chvíli se zapracovávají připomínky
předsednictva – od 31.3.dostane k připomínkování výbor (bude projednáno
na dalším výboru)



Obsahem jsou výstupy dotazníkového šetření, popis cílových skupin, popis zpráv pro
jednotlivé cíl. skupiny, popis komunikačních kanálů, harmonogram aktivit
na rok 2018 atd…



MAS se zapojí do vyhodnocování její realizace

5. Zpráva o činnosti týmu OPTP
Návrhy na usnesení na zítřejší NSK v Jindřichově Hradci:


Upozornit CRR na zrychlení administrativních procesů v souvislosti se ZoZ
a provádění předběžných plateb ve SC 4.2 – problém Olomoucký
a Moravskoslezský kraj a další



Upozornit SZIF k výraznému zrychlení administrativních procesů v souvislosti
s potvrzováním znění Fichí před vyhlašováním Výzev MAS – problém Pardubický
a Královéhradecký kraj a další - příklady



Vyzýváme ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních milníků
u SCLLD



Doporučujeme ŘO prověřit možnosti aplikace zjednodušeného prokazování
výdajů



Vyzýváme ŘO a NS MAS ke spolupráci na vyhledávání a prezentaci příkladů
přínosu metody CLLD



Vyzýváme MMR a jednotlivé ŘO ke zveřejnění jejich návrhů využití
integrovaného nástroje CLLD/LEADER v období po roce 2020

6. Různé


Návrh smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře v Hanušovicích pro NS MAS
(Honza Libosvár + 0,5 úvazku Veronika Foltýnová) – snížení nájmu na necelých
15 tis. Kč/rok



Indikativní nabídka ČS financování NS MAS kontokorent ve výši do 1 mil. Kč na 12
měsíců a úrokovou sazbou 2,62% – využívání kontokorentu je lepší variantou
než využití překlenovacího úvěru, nabídnuty daleko lepší podmínky než ČS běžně
nabízí – smlouva bude podepsána až bude aktualizována smlouva k projektu OPTP I
(nejpozději v 6/2018)



Posílat kanceláři NS MAS zkušenosti a náměty na rozšíření spolupráce s ČS (sociální
bankéři, nadace české spořitelny)



LeaderFest se bude konat v termínu 22 až 24. května 2018 v Rožnově
pod Radhoštěm, nyní probíhají poslední přípravy na programu setkání a na pozvánce
na LeaderFest

