MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01

Zápis z jednání Rady
18. prosince, 2015 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky, Ing.
Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Ing. Ivan Karbusický – Farma Hucul, s.r.o.
Věra Nosková – manažerka MAS,

Program:
1. Evaluační zpráva SPL
2. SCLLD
3. MAP
1. Evaluační zprava
VH schválila 18.11.2015 evaluační zprávu SPL. Dokument byl zkompletován a hlášením
odeslán na RO SZIF datovou schránkou.
Rada bere na vědomí odeslání ex-post evaluace na RO SZIF .
2. SCCLD
• MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., získala Osvědčení o splnění standardů MAS, a tímto splňuje
požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020.
• NS MAS zorganizovala workshopy k jednotlivým programovým rámcům. Info: viz
poznámky níže.
• Výzva pro předkládání SCLLD je prodloužena do 3/2016 a pak bude následovat další.
• Je třeba podat žádost a realizaci strategie co nejdříve, aby byl splněn finanční plán, kde PRV
a IROP zavazuje MAS procentním čerpáním do roku 2018 (PRV 50% zazávazkované
alokace nebo 20% proplacené al., IROP 30% proplacené alokace do 10/2018). PRV je
možné zazávazkovat na 115%, OPZ na 130%.
• IROP bude financován 95%, doporučená velikost projektu nad 100 tis.
• PRV podmínka vzniku pracovních míst (možné částečné úvazky, které se budou přepočítávat;
OSVČ vznik nové živnosti do roka před podání ŽOD; udržitelnost - 5 let velký podnik, 3
roky malý podnik).
• Metodika pro zveřejňování výzev a činnosti MAS připravuje MMR.
• Doporučení pro VK: pozor na hodnocení a možnosti více výkladů bodování, nedávat škálu
bodů.
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• Kancelář připraví Programové rámce pro SCLLD a naplánuje 3 setkání pro PRV, IROP a
OPZ během měsíce ledna. Na konci února bude SCLLD předložen VH k schválení.
• Režijní výdaje
Od 1.1.2015 způsobilé. Požádat o proplacení režijních výdajů bude možné až po podání
žádost o dotaci pro realizaci SCLLD a její schválené kontroly přijatelnosti. Po schválení
SCLLD bude podepsáno rozhodnutí o dotaci (4 měsíce). MAS podá žádost o proplacení
v rámci etap. Předpoklad prvního proplacení 10/2016.
Veřejné zakázky: u uzavřených smluv v rámci zpracování strategie nebude nutné dělat nové
výběrové řízení??
• OPZ MAS může podat projekt v rámci své výzvy.
• Ve výběrové komisi by měl být odborník a OPZ má právo účastnit se zasedání VK.
• Projekt min. výdaje 400 tis. – 10 mil. na 3 roky, bez udržitelnosti.
• OPŽP – MAS dostala pouze alokaci na opatření pro likvidaci invazních rostlin v NP.
Po vzájemné výměně dotazů a zkušeností na workshopu, je opatření nerealizovatelné.
Rada bere na vědomí informace k SCLLD a jednotlivým OP. Za stávajících podmínek
OPŽP schvaluje nerealizovat PR OPŽP v rámci SCLLD.
3. MAP
V rámci kontroly přijatelnosti MAP Jilemnicko jsme vyzváni k doplnění přílohy Principy
partnerství s Jilemnicko - svazkem obcí. Příloha byla změněna ze strany MŠMT 2 dny před
uzávěrkou výzvy.
Po schválení projektu v rámci kontroly přijatelnosti bude zahájena fyzická realizace projektu.
Z finančních důvodů bude hlavní manažer projektu zaměstnán partnerem do podpisu
právního aktu s MŠMT. Další postup bude ošetřen v rámci smlouvy o partnerství mezi MAS
„Přiďte pobejt!“ a Jilemnicko-svazkem obcí, kde bude kladen důraz na kvalitu odvedené
práce.
Rada bere na vědomí informace k MAP, schvaluje sepsání pracovního poměru mezi hlavním
manažerem a partnerem.
V Jilemnici

18.12. 2015
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