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

Zápis z jednání Programového výboru.
19. ledna, 2016 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice,
Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky,
Petr Matyáš – Město Rokytnice nad/ Jizerou
Věra Nosková – manažerka MAS,
Petra Vanclová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Programové rámce SCLLD
Financování MAS
Smlouva o partnerství
Příspěvek od obcí
Krasojízdy na Rohačkách

1.

Programové rámce SCLLD
Výzva k podání žádosti o realizaci SCLLD (strategie) je prodloužena do 30.3. 2016. Součástí
strategie jsou programové rámce pro jednotlivé operační programy. Kancelář MAS připravila
dle stanovené metodiky programové rámce pro jednotlivé operační programy s možností
čerpání dotací do území prostřednictvím MAS. Programové rámce budou prezentovány
veřejnosti na tematicky zaměřených besedách a na společném jednání DS Jilemnicko –
svazek obcí.
Rada bere na vědomí pracovní verzi programových rámců SCLLD a ukládá kanceláři MAS
jejich projednání v území.

2.

Financování MAS
Asistentka Hana Trojanová připravila rozpočet chodu MAS pro období 1-6/2016 a roční
rozpočet v rámci realizace SCLLD. V tomto roce se předpokládá, že MAS bude realizovat
projekt v rámci ESF při MŠMT pod názvem MAP Jilemnicko a administraci kanceláře
v rámci SCLLD. Termín zahájení projektu MAP je možný nejdříve od 1.2.2016 po ukončení
předběžné administrativní kontroly s možným rizikem vyloučení projektu v rámci věcného
hodnocení. Začátek realizace bude konzultován s finančním partnerem DS Jilemnicko svazek
obcí, který financuje hlavního manažera projektu. MAS zahájí projekt v součinnosti
s partnerem.
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Rada bere na vědomí finanční možnosti MAS a souhlasí se zahájením projektu MAP
Jilemnicko v součinnosti s DS Jilemnicko- svazkem obcí.

3.

Smlouva o partnerství
MAP Jilemnicko bude realizován s finančním partnerem DS Jilemnicko svazkem obcí, který
určil hlavním manažerem projektu Oldřicha Šimka. Smlouva o partnerství je připravena dle
vzoru MŠMT a jsou zde uvedena práva a povinnosti obou partnerů. Rada MAS je se
současným zněním seznámena. Partnerovi bude smlouva předložena na jednání DS
22.1.2016. Konečné znění smlouvy bude upraveno dle pokynu MŠMT před podpisem
akceptačního dopisu.
Rada MAS souhlasí se zněním Smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu MAP
Jilemnicko.

4.

Příspěvek od obcí
Do území 22ti obcí Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“ z. s. v období 2016 -2023
prostřednictvím dotací přijít cca 58,5 milionů Kč (objem skutečných finančních prostředků na
projekty, v této částce nejsou započteny režijní výdaje MAS). Tyto prostředky jsou určeny
pouze pro toto území, na projekty koncových žadatelů, v souladu s podporovanými aktivitami
v jednotlivých operačních programech (Integrovaný regionální operační program – 31,7 mil. /
Program rozvoje venkova – 16,3 mil., + 0,8 mil. projekty spolupráce / Operační program
zaměstnanost – 9,7 mil. Kč). Tyto finanční prostředky je možné získat pouze prostřednictvím
MAS, která získala osvědčení, zajistí si nezbytné prostředky na spolufinancování
projektu a předloží vypracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, kterou
schválí valná hromada MAS.
Náklady dofinancování MAS na realizaci strategie byly vyčísleny na 299 250,-Kč/rok bez
jejichž získání nelze zajistit oněch zmíněných 58,5 mil. Kč. Tato částka byla rozpočítána dle
celkového počtu obyvatel v území MAS a celkové náklady na jednoho obyvatele na rok činí
více než 10 Kč po dobu 2016-2023 (celkem 80 Kč/obyvatele). Naproti tomu bude
prostřednictvím dotací MAS přerozděleno cca 2 466 Kč/obyvatele (58,5 mil. Kč / 23 751
obyvatel na území MAS).
V současné době dle patných pravidel má MAS možnost získat tyto prostředky na
dofinancování své činnosti v rámci realizace SCLLD pouze požádáním obcí o příspěvek na
celé plánovací období. S konečným stanoviskem obcí bude seznámena Valná hromada MAS.
Rada MAS schvaluje požádat obce v území působnosti MAS o dofinancování kanceláře
MAS ve výši 10,- Kč na obyvatele na celé plánovací období.
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5.

Krasojízdy na Rohačkách
Krasojízdy na rohačkách jako každý rok organizuje Zdeňka Flousková. Město Jilemnice bylo
požádáno o souhlas s touto akcí. Termín je předběžně stanoven na 30.1.2016 a bude upřesněn
dle aktuální předpovědi počasí. Je zvažován nový doprovodný program.
Rada souhlasí s organizací akce MAS Krasojízdy na rohačkách.

Digitálně podepsal Věra
Nosková
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte
pobejt!" z. s. [IČ 26661675],
ou=1, cn=Věra Nosková,
serialNumber=P521345,
title=manažer
Datum: 2016.02.05 16:07:51
+01'00'

Věra
Nosková
…………………
Zapsala: Věra Nosková

Alena Šedá

Digitálně podepsal Alena Šedá
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte pobejt!"
z. s. [IČ 26661675], ou=2, cn=Alena
Šedá, serialNumber=P59643,
title=předseda Krakonošův rančhospodářské družstvo,zastoupen
Alenou Šedou
Datum: 2016.02.05 16:08:13 +01'00'

…………………..………………………
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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