Zápis z jednání Rady
11. ledna 2018 13:30 – 15:00 hod, kancelář MAS
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. Martin Šnorbert – Město Jilemnice
Ing. Anna Hančová, vedoucí pracovník SCLLD,
Mgr. Lenka Šulanová, programový manažer OPZ, MAP
Petra Vanclová, programový manažer PRV, IROP

Program:
1. Realizace SCLLD
1.1. Zpráva o realizaci ISg
1.2. Program rozvoje venkova (PRV)
1.3. Operační program Zaměstnanost (OPZ)
1.4. Integrovaný regionální operační program (IROP)
2. MAP, MAP II
3. Krasojízdy na rohačkách 2018
4. Ostatní informace
4.1. Členské příspěvky NS MAS na rok 2018
 Realizace SCLLD
1.1 Zpráva o realizaci ISg
Do 20. 1. 2018 je povinné předložit druhou zprávu o plnění ISg (sledované období 1. 7. 2017 31. 12. 2017). A. Hančová seznámila členy se zněním připravené zprávy. Nikdo nevznesl
připomínky.
1.1 Rada schvaluje znění Zprávy o plnění ISg (za sledované období 1. 7. 2017 - 31. 12. 2017).
1.2 Program rozvoje venkova (PRV)
P. Vanclová informovala Radu o stavu výzvy 01. Dvě žádosti úspěšně prošly administrativní
kontrolou ze strany SZIF a čekají na schválení a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jeden
žadatel se odvolal proti negativnímu stavu své žádosti (neúplnost a nepřesnost pravidel), zbývající
žádosti jsou dále ve fázi administrativní kontroly SZIF.
Následující výzva PRV (bude opět obsahovat všechny fiche) bude vyhlášena 1. 2. 2018, příjem
žádostí o podporu bude ukončen 20. 4. 2018. V souvislosti s přípravou této výzvy byly upraveny
interní postupy pro PRV v bodě, týkajícím se postupu při výběru projektů, se shodným bodovým
ohodnocením. Rada byla s touto změnou seznámena již před předložením dokumentace k výzvě na
SZIF.
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1.2 Rada bere na vědomí informace o stavu první výzvy PRV.
1.3 Rada schvaluje Interní postupy platné pro Program rozvoje venkova (PRV), verze 12/2017.
1.3 Operační program Zaměstnanost (OPZ)
V programovém rámci OPZ byly v listopadu, resp. prosinci 2017 ukončeny výzvy:
02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.
03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.
04_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a začleňování I.
V rámci výzvy 02 byly přijaty tři žádosti o podporu, ve výzvě 03 pak jedna žádost o podporu. Do
výzvy 04 nebyla žádost o podporu předložena.
Všechny předložené žádosti splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Postoupily tak do
věcného hodnocení. Pro hodnocení byly využiti externí hodnotitelé, jejichž posudky tvořili podklad
pro hodnocení výběrové komise (zasedala 9. 1. 2017).
Členové rady byli seznámeni se zněním etických kodexů. Etické kodexy všichni potvrdili podpisem.
02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.
L. Šulanová seznámila radu s projekty, které byly předloženy v rámci výzvy 02.
Na základě šetření střetu zájmů byl identifikován střet zájmu dvou členů rady (Ing. Matyáš a Ing.
Šnorbert).
Alokace výzvy: 2.400.000,00 Kč
Minimální bodová hranice hodnocení: 50
Výzva 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.
Pořadí

1.
2.
3.

Registrační číslo

Žadatel

Název projektu

Dům dětí a mládeže Pod
CZ.03.2.65/0.0/0.0/
Střechou, Rokytnice nad Jizerou,Bezstarostně do práce
16_047/0008984
příspěvková organizace
CZ.03.2.65/0.0/0.0/
CMJ z.s.
Dětský klub Jilemnice
16_047/0008992
CZ.03.2.65/0.0/0.0/
Na horu, z.s.
DS U Kapličky, Jilemnice
16_047/0008989

Celkem

Dotace
Body

Požadovaná

Po věcném
hodnocení

95

685 032,50

685 032,50

80

2 399 365,00

2 282 365,00

3 084 397,50

2 967 397,50

35

Projekt reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008989 nesplnil minimální bodovou hranici.
Alokace výzvy není dostatečná. Přesah činí 684.397,50, resp. 567.397,50 Kč v případě částky dotace
upravené po věcném hodnocení.
L. Šulanová radu informovala o možnosti navýšení alokace výzvy přesunem finančních prostředků
ve výši uvedeného rozdílu z alokace plánované výzvy.
S ohledem k vysokému bodovému hodnocení projektu, který se umístil na druhém místě, se rada
rozhodla navýšit alokaci výzvy a podpořit projekty, které se umístili na prvním a druhém místě.
Druhý projekt přitom ve výši po věcném hodnocení, tedy po korekci výběrovou komisí.
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Hlasování o navýšení alokace výzvy 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.
Pro: 3

Zdrželi se: 2 (Matyáš, Šnorbert)

Proti: 0

1.4 Rada schvaluje navýšení alokace výzvy 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná
opatření II.
Rada přistoupila k hlasování o výběru projektů ve výzvě 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná
opatření II.
Pro: 3

Zdrželi se: 1 (Matyáš, Šnorbert)

Proti: 0

1.5 Rada schvaluje výběr projektů:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008984, žadatel: Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace, Název projektu: Bezstarostně do práce
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008992, žadatel: CMJ z.s. , Název projektu: Dětský klub Jilemnice (po
korekci CZV)
k financování.
03_MAS „Přiďte pobejt!“_Zaměstnanost I.
L. Šulanová seznámila radu s projektem, ktery byl předložen v rámci výzvy 03.
Na základě šetření střetu zájmů nebyl identifikován střet zájmu.
Alokace výzvy: 2.000.000,00 Kč
Minimální bodová hranice hodnocení: 50
Výzva 03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.
Pořadí

1.

Dotace

Registrační číslo

Žadatel

Název projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0008988

Pomocné ruce, z. s.

Lepší šance pro trh
práce

Body

50

Požadovaná

Po věcném
hodnocení

1 997 850,00

1 452 187,50

Projekt reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008988 splnil minimální bodovou hranici.
Alokace výzvy je dostatečná.
Rada přistoupila k hlasování o výběru projektů ve výzvě 03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1.6 Rada schvaluje výběr projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008988, žadatel: Pomocné ruce, z.s., Název projektu: Lepší šance pro
trh práce (po korekci CZV)
k financování.
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobejt.cz
IČ: 26661675

 Integrovaný regionální operační program (IROP)
A. Hančová radu informovala o žádostech o podporu, které byly předloženy v rámci výzev
v programovém rámci IROP:
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
V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.
2.1 Rada bere na vědomí informace o ukončených výzvách IROP (výzvy 1. - 4.).
 MAP, MAP II
L. Šulanová radu informovala o stavu projektu MAP a o přípravě projektu MAP II. V současné době
je třeba zajistit ještě 1 souhlas vzdělávacího zařízení, který je zařazen do rejstříku škol a školských
zařízení, se zapojením do projektu MAP II.
3.1 Rada bere na vědomí informace o stavu projektu MAP a přípravy MAP II.
 Krasojízdy na rohačkách
Pro konání tradiční akce byl zvolen termín 27. 1. 2018. Pokud nebudou v této době vhodné sněhové
podmínky, bude akce přesunuta na jiný termín. Přípravu akce zajistí kancelář MAS a Z. Flousková.
Akce bude financována z rozpočtu MAS.
4.1 Rada schvaluje uspořádání tradiční akce Krasojízdy na rohačkách 2018.
 Ostatní informace
Na rok 2018 budou zvýšeny členské příspěvky v NS MAS České republiky z 10 na 15 tisíc Kč.
Je třeba zvážit, zda výhody členství v síti MAS odpovídají finančnímu zatížení rozpočtu MAS.
5.1 Rada bere na vědomí informaci o zvýšení členských příspěvků v NS MAS ČR.
Zapsala: Ing. Anna Hančová

Alena Šedá
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Ověřil: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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