Zápis z jednání Rady
18. ledna 2017 13:00 – 15:00 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Ing. Martin
Šnorbert – Město Jilemnice, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky, Petr Matyáš
– Město Rokytnice n/J
Věra Nosková – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – projektový manažer

Program:
1.
2.
3.

Informace z konzultace na MMR
Chod kanceláře MAS - financování
MAP Jilemnicko, změny v realizačním týmu.
1. Informace z konzultace na MMR
Dne 10.1.2017 se konalo v Praze setkání MMR a MAS ke schvalování strategii. Za
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. se zúčastnila V. Nosková společně se zástupci NS MAS ČR a
dalšími třemi MAS. Diskuze nad konkrétními požadavky při hodnocení strategií proběhla
s náměstkem Sekce evropských programů Mgr. Zdeňkem Semorádem a vedoucím
Odboru řízení operačních programů panem Rostislavem Mazalem.
Ze strany MMR byla přislíbena vstřícnost při doplňování (telefonická konzultace nad
předem zaslaným dokumentem v režimu změn), aby nedocházelo k zamítnutí podpory
strategie.
Rada MAS bera na vědomí výše uvedené informace z konzultace na MMR.
2. Chod kanceláře MAS - financování
Manažerka připravila celkový přehled financování MAS za období 2008-20017.
Zdůraznila problémy financování kanceláře MAS v období mezi plánovacími období EU.
Nyní je situace velmi složitá, protože MAS se zavázala plněním indikátorů ve strategii do
roku 2017, ale výzvy není možné vyhlašovat, protože strategie není stále schválená. Je ale
nutné kancelář připravit na příjem projektů (interní postupy výzev u jednotlivých
operačních programů), proškolit zaměstnance, informovat a připravovat žadatele v území.
Z důvodu prodlevy schválení strategie se MAS vystavuje riziku neproplacení
finančních prostředků na administraci kanceláře. K 31.12.2016 byla ukončena první etapa
projektu a kancelář připravuje monitorovací zprávu. V případě neschválení strategie, bude
MAS povinna proplacené prostředky vrátit. Prostředky pro krytí případné ztráty budou
uhrazeny z rezervního fondu (kumulované prostředky zisku MAS minulých let).
Členové volených orgánu spolku budou od 1/02017 odměňování na základě smlouvy
o výkonu funkce člen. Kancelář připraví znění smlouvy pro schválení valnou hromadou.
Rada MAS bere na vědomí informace k financování kanceláře MAS.
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3. MAP Jilemnicko, změny v realizačním týmu
Paní Flousková ze zdravotních důvodů dala výpověď z pracovního poměru v rámci
projektu MAP. Na pozici hlavního manažera MAP bude vyhlášené výběrové řízení.
V návrhu znění výběrového řízení je kladen důraz na zkušenosti žadatele především v
pedagogické oblasti, s tvorbou strategií, řízením projektu a zkušenosti s dotačním
managementem. Předpoklad nástupu únor 2017. Výběrové řízení bude ukončeno 31.1.2017.
Rada MAS schvaluje znění zpracovaného výběrového řízení na pozici hlavního
manažera MAP.

Zapsala: Věra Nosková

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

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

