Zápis z jednání Rady
12. října 2017 9:00 – 10:45 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
Mgr. Lenka Šulanová, programový manažer OPZ, MAP

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

Informace o elektronickém hlasování (Interní postupy IROP)
Výzvy programový rámec Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Výzvy programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)
MAP, pokračování v následujícím období
Webové stránky MAS

 Informace o elektronickém hlasování – schválení interních postupů IROP
Dne 26. 9. 2017 byla rada oslovena ve věci schválení finální verze interních postupů IROP
elektronickou formou. Lhůta pro hlasování byla stanovena do 1. 10. 2017. Všichni členové rady
hlasovali v uvedené lhůtě, všichni hlasovali pro schválení interních postupů (hlasování ANO). Tímto
byly Interní postupy schváleny (vydání 1, revize 0, schváleny dne 1. 10. 2017).
1.1 Rada bere na vědomí informaci o schválení Interních postupů IROP.

 Výzvy programový rámec OPZ
V současné době jsou připraveny 3 výzvy z programového rámce OPZ:
1) Prorodinná opatření II,
2) Sociální podnikání a sociální začleňování I,
3) Zaměstnanost I
MAS čeká na schválení znění výzev ze strany ŘO. Jakmile toto získá, výzvy mohou být vyhlášeny.
Dle informací CMJ, z. s. (Předkladatel projektu „Klub Íčko“, který byl doporučen k financování
v rámci první výzvy v oblasti Prorodinná opatření I. Název výzvy: 01_MAS „Přiďte
pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.) uvažuje o stažení/ ukončení projektu. Rozhodnutí
předpokládá učinit v týdnu 16. - 20. 10. 2017. Kdyby byl projekt ze strany žadatele stažen, bude
uvolněna alokace ve výši 1.200.000,00 Kč z výzvy Prorodinná opatření I. O takto uvolněnou alokaci
by poté mohla být navýšena alokace výzvy Prorodinná opatření II.
2.1 Rada schvaluje znění výzev do programového rámce OPZ.
2.2 Rada schvaluje navýšení alokace výzvy Prorodinná opatření II o 1.200.000,00 Kč v případě, že
bude tato alokace uvolněna z výzvy 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.
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 OPZ Výzvy programový rámec IROP
Po schválení interních postupů ze strany Řídícího orgánu (ŘO) jsou dále v připomínkovém řízení
výzvy a hodnotící kritéria. Bohužel opět dochází k prodlení ze strany schvalovatelů těchto
dokumentů (poskytovatel dotace). Výzvy i kritéria byly přepracovány dle připomínek ŘO (texty).
Předpokladem je vyhlásit výzvy 31. 10. 2017 s ukončením příjmu žádostí do 15. 12. 2017 (12:00).
Vyhlášeny budou výzvy na opatření:
1) Bezpečně do škol a do zaměstnání
2) Investice do sociálních služeb
3) Sociální podnikání – investice
4) Investice do kvalitního vzdělávání
Ve věci schválení finálního znění výzev a hodnotících kritérií bude rada z důvodu efektivity oslovena
pravděpodobně opět elektronicky, jakmile bude dokumentace schválena ze strany ŘO.
3.1 Rada bere na vědomí stav přípravy dokumentace k výzvám IROP.
 MAP
Stále není známé přesné znění výzvy k předkládání projektů MAP II. a Implementace MAPu (jeden
projekt). Nyní je třeba zjistit, zda je v území zájem v návazném projektu (dvě části) pokračovat, a
případně dospět k dohodě o tom, kdo bude následný projekt v území realizovat. Oprávnění žadatelé
jsou MAS, Jilemnicko Svazek obcí a Město Jilemnice, přičemž lze předpokládat pro MAS
nejvýhodnější podíl finanční podpory/ dotace na projektové aktivity. Shoda na realizaci projektu je
nutná pro podání žádosti na ŘO – MŠMT, tuto informaci musí schválit také RSK v Liberci.
V neposlední řadě je třeba zkontrolovat a naplánovat likvidní prostředky pro období, kdy MAP I
bude ukončen a pro nový návazný projekt nebude vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace (únor –
pravděpodobně červen, červenec 2018)
4.1 Rada ukládá Mgr. Šulanové provést šetření zájmu o pokračování projektu MAP v území (do
30. 10. 2017).
4.2 Rada pověřuje Ing. Petra Matyáše projednáním návazného projektu se zástupci obcí v MAS.
4.3 Rada pověřuje Ing. Annu Hančovou vypracováním přehledu CF na rok 2018.
 Webové stránky MAS
Probíhají práce na rekonstrukci webových stránek www.maspridtepobejt.cz. Cílem je celkové
zpřehlednění webového obsahu a zajištění efektivity v informovanosti široké veřejnosti.
Rekonstrukce se týká celého webového prostředí (responzivní design s ohledem na ergonomii
stránek, administrace stránek). Převod webu do nového systému byl již proveden. K dispozici je
několik grafických návrhů tzv. Homepage s ukázkou několika následujících stránek.
V souvislosti s uvedenou rekonstrukcí stránek i potřebě uveřejnění sdělení na webu, která se týkají
realizace SCLLD byla Mgr. Šulanová pověřena mimořádným pracovním úkolem (korektura textů
týkajících se realizace SCLLD). Po provedení svěřeného úkolu jí bude přiznána mimořádná odměna
(hrazená z projektu Řídící a administrativní možnosti MAS (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00
02073).
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5.1 Rada schvaluje grafický návrh Homepage s použitím podkladového obrázku v celé šířce a
výšce stránky s logem MAS uprostřed a souhlasí s provedením následných kroků pro celkovou
rekonstrukci webových stránek MAS.
5.2 Rada schvaluje přidělení mimořádného úkolu a odpovídající odměny Mgr. Lence Šulanové.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Alena Šedá

Digitálně podepsal Alena
Šedá
Datum: 2017.10.16
09:24:09 +02'00'

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