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

Zápis z jednání Rady
23. února, 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
Oldřich Šimek – manažer MAP

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace k MAP Jilemnicko
Programové rámce SCLLD
Financování MAS
Valná hromada

1.

Informace k MAP Jilemnicko
Projekt MAP Jilemnicko prošel věcnou kontrolou v rámci hodnocení MŠMT a postupuje dále
k hodnocení výběrové komisi. MAS společně s partnerem (Jilemnicko – svazek obcí) zahájila
projekt MAP Jilemnicko(dále jen MAP) od 1.2.2016. Na přelomu roku 2015/2016 MŠMT
provedlo dotazníkové šetření na školách, již za aktivní účasti MAS v ČR (celorepublikový
projekt). Výstupy z dotazníku budou podkladem pro MAP.
Manažer MAP ustanovuje řídící výbor pro řízení a jednání v rámci MAP.
V první fázi projektu proběhnou řízené rozhovory s řediteli škol v regionu. Pro strategický
dokument budou připravovány datové informace pro analytickou část. Osnova strategického
plánu bude konzultována společně s zpracovatelem Krajského akčního plánu pro Hradecký
kraj.
PV bere na vědomí informace k MAP Jilemnicko.

2.

Programové rámce SCLLD
Jako součást přípravy strategie (SCLLD) rozvoje území na období 2014-2020 pořádala MAS
setkání pro podnikatele, zemědělce, obce a příspěvkové organizace i neziskové organizace
z území působnosti MAS. Cílem bylo jednak vytvoření databáze záměrů, k jejichž realizaci
by mohly dotace MAS přispět, ale také zmapování absorpční kapacity na Jilemnicku. V lednu
2016 byla uspořádána setkání k programovým rámcům SCLLD, kde byla očekávána doplnění
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a konkrétnější popis informací, které již dříve zazněly v průzkumu v obcích a individuálních i
skupinových veřejných rozhovorech z roku 2013-2015.
Dle informací z těchto setkání Rada MAS upravuje programové rámce, které jsou součástí
SCLLD a budou schválené valnou hromadou.
Rada bere na vědomí pracovní verzi programových rámců SCLLD . Konečné znění PR
bude schváleno Radou 10.3.2016, před konáním VH MAS.
3.

Financování MAS
Valná hromada Jilemnicko-svazku obcí schválila poskytnutí členského příspěvku ve výši 10
Kč/rok na obyvatele v období 2016-2023 na dofinancování své činnosti v rámci realizace
SCLLD. Díky této informaci může být SCLLD schválena valnou hromadou MAS v plném
rozsahu a podána žádost k financování.
Rada MAS bere na vědomí informaci o poskytnutí členského příspěvku od Jilemnickosvazku obcí.

4.

Valná hromada
Chod kanceláře MAS se nacházel v roce 2015 v přechodném období mezi financování ze
strukturálních fondů. Chod kanceláře v tomto roce byl financován z části z dotací MZe,
z finančních darů, dotace LK a vlastní činností. Také bylo možné čerpat finanční prostředky
z SCLLD na přípravné období. Tyto náklady na SCLLD v rámci přípravného období budou
zaúčtovány na dohadnou položku. Rada předpokládá, že SCLLD bude VH odsouhlaseno a
ŘO schváleno k financování. Rada souhlasí, že schválení SCLLD a účetní uzávěrka bude
odsouhlasena v rámci jednoho jednání valné hromady MAS. S auditorem MAS bude dále
konzultováno, jak naložit s nerozděleným hospodářským výsledkem z minulých let.
Podrobnosti účetní závěrky budou konzultovány s Radou. Termín Valné hromady MAS je
stanoven na 15.3.2016.
Rada souhlasí se schválením SCLLD a účetní závěrky v rámci jednoho jednání valné
hromady MAS.

Věra
Nosková
…………………
Zapsala: Věra Nosková
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: 2016.02.29 15:20:50
+01'00'

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: 2016.02.29 15:19:59 +01'00'

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