Zápis z jednání Rady
29. listopadu, 2016 16:00 – 18:00 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky,
Petr Matyáš – Město Rokytnice n/J
Věra Nosková – manažerka MAS,
Petra Vanclová

Program:
1. Kancelář MAS
2. MAP Jilemnicko

3. Informace z valné hromady NS MAS
4. Průběh schvalováni žádostí podaných MAS PP: realizace SCLLD a vykazování režií kanceláře
5. Obsazení druhé pozice projektového manažera
1. Kancelář MAS
Vyřazení tiskárny Lexmark X554dn leser z operativní evidence majetku MAS „Přiďte
pobejt!“ z. s..z důvodu nerentabilní opravy tiskárny. Potvrzeno odborným pracovníkem.
Nákup nábytku do kanceláře pro dalšího pracovníka – schváleno Radou elektronicky.
Změna - skříně pro archivaci dokumentů vedle kuchyně bude vyrobena na míru. Je
zvažována možnost rozšíření kanceláře.
Přístup k účtu MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. u České spořitelny, návrh na další oprávněnou
osobu účetní p. Trojanovou – změna směrnice.
Seznam zaplacení členských příspěvků – dlužníkům bude zaslána upomínka.
Změna poskytovatele připojení k internetu, z důvodu nefunkčnosti. Výpovědní lhůta s
f. Comanet je ve smlouvě stanovena na dva měsíce. Připojení od nového poskytovatele
bude požadováno okamžitě. Pravděpodobně proběhnou dvě souběžné platby po dobu 2
měsíců.
Rada MAS schvaluje vyřazení tiskárny Lexmark z operativní evidence, nákup
nábytku do kanceláře MAS (schváleno elektronicky), přístup k účtu MAS u ČS pro paní
Trojanovou (změna směrnice), zaslání výzvy pro doplacení členských příspěvků, změnu
dodavatele připojení k internetu.

2. MAP Jilemnicko
Rozpočet partnera Jilemnicko svazek obcí v projektu MAP Jilemnicko je vyčerpaný
v rámci osobních výdajů na pracovní smlouvu, zbývá dočerpat DPP. Finanční prostředky
v rámci paušálu u partnera budou použity na další plánované vzdělávací akce. MAS PP
předkládá Jilemnicku svazku obcí (Petr Matyáš - přítomen) harmonogram akcí
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s předpokládaným čerpáním finančních prostředků, které jsou rozděleny dle účetní
osnovy.
Rada MAS bere na vědomí harmonogram vzdělávacích akcí v rámci projektu MAP
Jilemnicko s předpokládaným čerpáním finančních prostředků.
3. Informace z valné hromady NS MAS
Valná hromada Národní sítě MAS ČR se konala ve Dvoře Králové. Byl předložen
změněný návrh stanov, který nebyl schválen. Následovala vzdělávací konference.
MMR - administrace schvalování SCLLD, vykazování režií, hodnocení projektů,
administrace projektů konečných žadatelů, vazba MAP a KAP na SCLLD a jiné.
Pozn. Současný stav schvalování strategií MAS v rámci ČR. Celkem podáno 165 strategií
MAS, 15 podpořeno, 15 vyřazeno. Strategie MAS jsou nyní vyřazovány i v rámci
konečného třetího hodnocení. Hodnocení probíhá ve třech kolech, kdy MAS mají
možnost dvou doplnění. MMR často požaduje nové doplnění v rámci každého hodnocení.
Délka kontroly jedné strategie MAS na MMR je průměrně 10 měsíců.
Výzva pro předkládání strategií je otevřena do konce roku 2016. V případě vyloučení
strategie v tomto období, není možné podat opravnou žádost. NS MAS bude apelovat na
MMR, pro otevření nové výzvy na podporu strategií MAS.
Pokud MAS čerpá fin. prostředky na administraci kanceláře je nutné, aby měla
schválenou strategii do konce roku 2017.
Rada MAS bere na vědomí informace z valné hromady NS MAS ČR.
4. Průběh schvalováni žádostí podaných MAS PP: realizace SCLLD a vykazování režií
kanceláře
Podána žádost na realizaci strategie (SCLLD) a vykazování režií kanceláře. Řídicí organ
IROP (MMR).
a) Žádost na vykazování režií kanceláře vrácena na dopracování v rámci 2. věcného
hodnocení s malou drobností. Bude doplněno a odesláno. Žádost schválena
2.12.2016.
b) Žádost na realizaci strategie byla doplněna v rámci 1. věcného hodnocení v říjnu
2016. MAS obdržela předběžné neoficiální výsledky 2. věcného hodnocení.
 Programový rámec OPZ schválen. MAS zvána ke konzultaci a přípravě Výzvy,
hodnocení projektů a systému MS 2014+.
 PR IROP požadováno nové (jiné oproti 1 kolu) doplnění. Zaměstnancům se
nepodařilo požadavky MMR zapracovat. Na doporučení NS MAS ČR, byla
poslána elektronickou poštou žádost o konzultaci s ŘO IROP. Zatím bez reakce.
 PR PRV – nejsme informováni o výsledku hodnocení.
Rada MAS bere na vědomí informace k podaným žádostem MAS PP.
5. Obsazení druhé pozice projektového manažera
MAS plánuje přijmout dalšího pracovníka na pozici projektového manažera
především pro PR OPZ a administraci šablon pro školy. Radě MAS byla představena
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zájemkyně o pracovní místo. Životopis Rada obdržela elektronickou poštou, zde jsou
uvedeny zkušenosti s dotačními tituly z Krajského úřadu v Liberci na odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů.
Je třeba, aby nový pracovník byl s MAS v kontaktu. Účastnil se seminářů a získal
celkové povědomí o chodu MAS a pravidlech ŘO.
Zatím není schválena strategie. Riziko možného vzniku nezpůsobilých výdajů.
Rada MAS ukládá vedoucímu pracovníkovi zjistit informace u ÚP k získání podpory. Případně
zaměstnat nového projektového manažera na DPP.
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Ověřil: FARMA HUCUL s.r.o.,
zastoupená Ing. Ivanem Karbusickým (jednatelem)
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