Zápis z jednání Rady
27. července 2017 10:00 – 11:30 hod, kancelář MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Ing. Petr
Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré
Paky
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace o průběhu hlasování valné hromady oběžníkem
Postup realizace SCLLD
IROP – interní postupy, výzvy, hodnotící kritéria
OPZ – interní postupy, informace o výzvě I (Prorodinná opatření I.)
PRV – informace o výzvě 01
Personální a organizační záležitosti
Projekt spolupráce – GEOPARK – šance pro region

 Informace o průběhu hlasování valné hromady oběžníkem
Dne 20. 6. 2017 byla valná hromada (tj. 34 členů MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.) v souladu s Jednacím řádem
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. oslovena ve věci hlasování oběžníkem (elektronickou poštou).
Předmětem hlasování bylo schválení znění typových smluv o výkonu funkce pro členy rady (předseda,
jednatel, člen) a členy dozorčí rady (předseda, člen).
Hlasování se zúčastnilo 26 členů. Zbývajících osm se zdrželo hlasování. Navržená usnesení byla schválena.
Smlouvy o výkonu funkce byly dle usnesení VH podepsány.
1.1 Rada bere na vědomí informaci o průběhu hlasování VH.
 Postup realizace SCLLD
18. 7. 2017 byla finalizována zpráva o plnění ISg za sledované období 23. 3. 2017 - 30. 6. 2017.
Do konce srpna bude ze strany MAS zpracován harmonogram výzev na rok 2018. S ohledem na závazek
čerpání v roce 2018 bude do výzev tohoto roku alokována převážná část finančního plánu SCLLD.
2.1 Rada bere na vědomí informace o realizaci SCLLD a schvaluje postup zpracování harmonogramu
výzev pro rok 2018.
 IROP - interní postupy, výzvy, hodnotící kritéria
Interní postupy IROP byly upraveny dle požadavků metodičky CRR (Ing. Landová) a doplněny o vývojové
diagramy. V současné době probíhá jejich schvalování ŘO.
Ze strany MAS byly též zpracovány čtyři výzvy (01 – Bezpečně do škol a do zaměstnání, 02 – Investice do
sociálních služeb, 03 – Sociální podnikání - Investice I a 04 – Investice do kvalitního vzdělávání I) a
odpovídající kritéria věcného hodnocení.
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Ke zpracovaným materiálům vznesla metodička CRR připomínky.
1) Napříč výzvami je použito kritérium věcného hodnocení „1. Podíl požadované dotace do 31. 10. 2018“
Toto kritérium je použito z důvodu pobídky žadatelů k čerpání alokace na rok 2018, kdy ŘO stanovil
MAS závazek čerpání a za jeho nedodržení hrozí sankce. Metodička CRR prověřuje možnost jeho
využití.
Rada se shodla, že toto kritérium podporuje v nezměněné podobě.
2) Výzva 01 – aktivita: Bezpečnost dopravy
Kritérium věcného hodnocení 3 – Finanční náročnost projektu
Metodička CRR navrhuje použít přepočet způsobilých výdajů na výstupy projektu (indikátory). Nicméně,
MAS má pro tuto oblast stanoven indikátor počet podpořených projektů a zároveň je cílem MAS podpořit
více žadatelů, proto v této výzvě akcentuje podpořit více menších projektů. (Finanční náročnost projektu
hodnotí i jiné MAS, kterým bylo toto kritérium schváleno.)
Rada se shodla, že toto kritérium podporuje v nezměněné podobě.
3) Výzva 01 – aktivita: Cyklodoprava
Kritérium věcného hodnocení 5 - Projektem řešená cyklostezka nebo liniové opatření pro cyklisty se
přímo napojuje na stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu.
Metodička CRR navrhuje ohodnotit nejen návaznost řešení na stávající, ale rovněž na plánovanou
liniovou cyklistickou infrastrukturu.
Rada souhlasí s úpravou kritéria 5 dle návrhu medičky s ohledem na možnost doložení budoucí realizace
navazujícího řešení a jeho kontroly.
4) Výzva 03 – aktivita Sociální bydlení
Oprávnění žadatelé
Po konzultaci s odborníky na MěÚ Jilemnice byla do výzvy zařazena podmínka pro min. roční historie
v oblastech podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální
služby či aktivity sociálního začleňování. Metodička CRR tuto podmínku navrhuje odstranit.
Rada souhlasí s odstraněním omezující podmínky min. roční historie.
5) Výzva 03 – aktivita: Rozvoj sociálních služeb, Sociální bydlení
Kritérium věcného hodnocení 5, resp. 2 - Historie žadatele v oblasti poskytování sociální práce
v oblastech: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální
služby či aktivity sociálního začleňování.
Metodička CRR připomínkuje toto kritérium vzhledem k nesouvislosti s kvalitou či připraveností
projektu, upozorňuje na riziko znevýhodnění začínajících poskytovatelů. Naopak, MAS spatřuje
v ohodnocení aktivní historie žadatele v dané oblasti záruku kvality projektu a eliminaci rizika neudržení
výstupů projektu. Začínající poskytovatel (s historií kratší než 1 rok) není z administrace vyloučen.
(Historii žadatele hodnotí i jiné MAS, kterým bylo toto kritérium schváleno.)
Rada se shodla, že toto kritérium podporuje v nezměněné podobě.
3.1 Rada schvaluje aktualizované znění interních postupů IROP a bere na vědomí informaci o
postupu jejich schvalování.
3.2 Rada schvaluje znění výzev 01 – 04 IROP a hodnotících kritérií s podmínkou zapracování úprav 3)
a 4)
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 OPZ – interní postupy, informace o výzvě I (Prorodinná opatření I.)
Pro programový rámec OPZ byly zpracovány Interní postupy (verze 01). Tyto postupy byly Radě zaslány
v předstihu elektronicky. Žádný člen Rady nevznesl připomínky.
4.1 Rada schvaluje Interní postupy OPZ, verze 01.
V současné době probíhá výzva s názvem: 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I. Tato
bude ukončena k 31. 7. 2017. Dosud nebyla prostřednictvím systému IS KP14+ žádná žádost o podporu
zaregistrována. Na MAS probíhají konzultace.
4.2 Rada bere na vědomí informace o 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.
 PRV – Informace o výzvě 01
Dne 18. 7. 2017 ve 12:00 hodin byla ukončena výzva k podávání žádostí o podporu do výzvy 01 v rámci
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
MAS přijala celkem osm žádostí o podporu, z toho šest do oblasti 1 - Diverzifikace zemědělských podniků a
dvě do oblasti 3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
Seznam přijatých žádostí je uveřejněn na webových stránkách MAS.
V současné době probíhá kontrola přijatých žádostí a žadatelé budou osloveni ve věci doplnění případných
nedostatků. Zasedání výběrové komise je plánováno na druhou polovinu srpna. Rada by měla zasedat
následně za účelem výběru projektů k financování.
5.1 Rada bere na vědomí informace o průběhu výzvy 01 v rámci PRV.
 Personální a organizační záležitosti
Ing. Hančová informovala o uzavření nové smlouvy s poskytovatelem mobilních služeb (T-Mobile) a
související aktualizaci přílohy č. 6 Vnitřní směrnice MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Dále informovala o plánovaných dovolených pracovníků MAS.
6.1 Rada bere na vědomí personální a organizační informace.
Pro členy výběrové komise byla ze strany MAS připravena Dohoda o provedení práce. Na základě této DPP
budou členové výběrové komise odměňováni, přičemž takto vzniklé výdaje budou uplatněny v rámci
projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS, reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073.
6.2 Rada schvaluje znění dohody o provedení práce pro členy výběrové komise.
 Projekt spolupráce Geopark – šance pro region
Dne 13. 7. 2017 se na MAS obrátil pan starosta Jiřička – Obec Čistá u Horek. Informoval o nevyhovujícím,
resp. havarijním stavu venkovní expozice, která je umístěna před budovou sokolovny. Stěžoval si na
nedostatečnou součinnost MAS při řešení uvedeného problému. Ing. Hančová prověřila, že dodavatel, který
expozici instaloval je stále činný, nicméně záruční doba na provedené dílo vypršela v dubnu letošního roku.
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Expozici si dne 18. 7. 2017 byla osobně prohlédnout a stav nafotila. Horniny umístěné v drátěných koších
pukají, z košů vypadávají a ty se postupně stávají nestabilní. Rovněž informační systém je v nevyhovujícím
stavu.
7.1 Rada bere na vědomí informace o stavu venkovní expozice geoparku v obci Čistá u Horek, ukládá
Ing. Hančové jednat s panem starostou Jiřičkou ve věci opravy expozice a rovněž zahájení komunikace
s dodavatelem GEORA spol. s r. o. s použitím návrhu textu, který dodá Ing. Karbusický.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Alena Šedá

Digitálně podepsal Alena Šedá
Datum: 2017.07.25 09:41:18
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…………………..………………………
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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