Zápis z jednání Rady
8. listopadu 2017 9:00 – 10:00 hod, kancelář SO
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.

Výzvy k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci IROP
Hospodářská činnost MAS
Vývoj pracovních úvazků pracovníků kanceláře MAS (SCLLD, MAP)
MAP II
Ostatní

 Výzvy k předkládání žádostí o podporu IROP
Členům rady byly v předstihu zaslány elektronicky texty výzev:
1. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání – I
2. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Investice do sociálních služeb – I
3. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Sociální podnikání - Investice – I
4. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání – I
a související hodnotící kritéria.
V této podobě byly dne 2. 11. 2017 schváleny ze strany Řídícího orgánu (MMR). V souvislosti
s trváním procesu schvalování výzev a kritérií, kdy došlo k nepředpokládanému zdržení, byl nastaven
termín pro vyhlášení výzvy na 14. 11. 2017 (0:00 hod). Datum ukončení pak připadá na 5. 1. 2018
(13:00). Následovat bude finalizace a schválení výzev v elektronickém systému CSSF14+.
1.1 Rada schvaluje znění výzev:
1. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání – I,
2. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Investice do sociálních služeb – I,
3. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Sociální podnikání - Investice – I,
4. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání – I
a hodnotících kritérií ve znění schváleném ŘO dne 2.11.2017.
 Hospodářská činnost MAS
Dle vyjádření manažera CRR může MAS provádět hospodářskou činnost v rámci své vedlejší
činnosti.
- MAS může v rámci své vedlejší činnosti zpracovávat žádosti do individuálních výzev, výzev ITI a
IPRÚ ve všech OP (včetně IROP, PRV, OPZ, OPŽP)
- MAS může v rámci své vedlejší činnosti zpracovávat VŘ pro projekty podávané nebo podané do
výzev jiných MAS.
- MAS - nesmí v rámci své vedlejší činnosti zpracovávat žádosti do výzev své MAS pro IROP, PRV,
OPZ, příp. OPŽP.
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- MAS nesmí v rámci své vedlejší činnosti zpracovávat žádosti do výzev ostatních MAS (v rámci
jakéhokoli OP, nejen IROP, PRV, OPZ, OPŽP)
- MAS nesmí zpracovávat VŘ pro projekty podávané nebo podané do výzev své MAS.
V rámci vedlejší činnosti jsou vykonávány i činnosti spočívající v administrativní podpoře žadatelů o
dotaci z národních dotačních programů či plnění závazků plynoucích z realizovaných projektů
v rámci SPL.
Zaměstnanec MAS nesmí na vedlejší činnost využívat prostory a zařízení financované z projektu
„Řídící a administrativní schopnosti MAS“. Vedlejší činnost MAS provádějí zaměstnanci kanceláře
na základě uzavřené DPP.
2.1 Rada bere na vědomí informace o vedlejší činnosti MAS.
 Vývoj pracovních úvazků pracovníků kanceláře MAS (SCLLD, MAP)
V souvislosti s rostoucími nároky a větším pracovním zatížením zaměstnanců MAS po zahájení
vyhlašování výzev v programových rámcích OPZ a IROP navrhla Ing. Hančová navýšení pracovních
úvazků SCLLD od listopadu, resp. prosince 2017. Zároveň představila návrhy rozložení pracovních
úvazků a odměňování do července/srpna 2018. Tento návrh může doznat ještě změny v souvislosti
s plánovaným projektem MAP II.
3.1 Rada schvaluje navýšení úvazků SCLLD zaměstnanců MAS o 0,1.
3.2 Rada bere na vědomí návrh na rozložení pracovních úvazků a odměňování do července/srpna
2018.
 MAP II
Mgr. Šulanová (programový manažer OPZ, MAP) dotazováním zjistila, že v území je zájem
v projektu MAP pokračovat.
Výzva na předkládání projektů MAP II bude vyhlášena 15. 11. 2017. Až v tomto okamžiku budou
známy definitivní podmínky programu. Kancelář MAS poté začne zpracovávat projektovou žádost a
povinné přílohy.
Bylo by vhodné oslovit Jilemnicko – Svazek obcí ve věci partnerství v projektu.
4.1 Rada bere na vědomí informaci o přípravě projektu MAP II.
 Ostatní
V projektu Řídící a administrativní možnosti MAS (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073)
byla předložena žádost o kombinovanou platbu. Uplatněny byly výdaje uskutečněné období
1. 1. 2017-30. 9. 2017. MAS očekává v listopadu dotaci ve výši 418.205,09 Kč. Po schválení výdajů
bude provedena změna finančního plánu výše uvedeného projektu.
5.1 Rada bere na vědomí informaci o průběhu administrace projektu Řídící a administrativní
možnosti MAS (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073).

Zapsala: Ing. Anna Hančová
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Alena Šedá

Digitálně podepsal Alena
Šedá
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09:31:32 +01'00'

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