Zápis z jednání Rady
9. února 2018 8:30 – 10:00 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL,
Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré
Paky
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – programový manažer
Mgr. Lenka Šulanová – programový manažer

Program:
1. Integrovaný regionální operační program (IROP)
1.1. Seznámení s žádostmi o podporu IROP výzvy 01, 02, 04
1.2. Šetření střetu zájmů
1.3. Výběr projektů IROP výzvy 01, 02, 04
2. Program rozvoje venkova (PRV)
2.1. Informace o stavu výzvy 01
2.2. Informace o vyhlášení výzvy 03
3. Operační program zaměstnanost (OPZ)
3.1. Informace o stavu výzev 02 a 04
3.2. Informace o plánovaných výzvách na rok 2018
4. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
5. Projekt – dotace na fungování MAS z Libereckého kraje
6. MAP Jilemnicko
7. MAP Jilemnicko II
8. Den Země 2018
9. Ostatní (Valná hromada 2018, GDPR)

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
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Integrovaný regionální operační program

1.1 Seznámení s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzev IROP 01,02 a 04.
Ing. Hančová seznámila přítomné členy rady s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzev IROP 01,02 a
04. Všechny žádosti splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění, postoupily do věcného
hodnocení. Výběrová komise projekty ohodnotila a sestavila seznam projektů seřazených sestupně dle počtu
dosažených bodů (všechny projekty splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení – 50 bodů).
083/06_16_038/CLLD_16_01_047 (1.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-I)
Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

Žadatel

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007570

Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou

Město Rokytnice nad
Jizerou

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611

Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 ve Vítkovicích v
Krkonoších

Obec Vítkovice

049/06_16_072/CLLD_16_01_047 (2.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-I)
Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615

Název projektu CZ
Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici

Žadatel
Město Jilemnice

077/06_16_075/CLLD_16_01_047 (4.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-I)
Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007619

Název projektu CZ
ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základní vzdělávání

Žadatel
Obec Poniklá

1.2 Šetření střetu zájmů
Po provedení šetření střetu zájmů, nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti (pohovor) podepsali členové rady etické
kodexy.
Paní A. Šedá identifikovala střet zájmů v případě výběru projektů v rámci výzvy 077/06_16_075/CLLD_16_01_047
(4.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-I) a Ing. M. Šnorbert v rámci výzvy
č. 049/06_16_072/CLLD_16_01_047 (2.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-I).
Uvedení členové rady při výběru projektů k realizaci v dotčených výzvách nehlasovali.
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1.3 Výběr projektů
Název výzvy:
Číslo výzvy:
Alokace:
Pořadí

1.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-I
083/06_16_038/CLLD_16_01_047
13.000.000,00 Kč

Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007570

Město Rokytnice nad
Jizerou

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611 Obec Vítkovice

Příspěvek EU

Body

CZV

Zvýšení bezpečnosti podél silnice
2/294 v Rokytnici nad Jizerou

80

5 794 231,42 Kč

5 504 519,84 Kč

Zvýšení bezpečnosti podél silnice
II/286 ve Vítkovicích v Krkonoších

70

7 453 496,43 Kč

6 797 426,59 Kč

Alokace - zbývající
13.000.000,00 Kč
7 495 480,16 Kč

Celkem požadavek podpory:

698 053,57 Kč
12 301 946,43 Kč

1.1 Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 083/06_16_038/CLLD_16_01_047 pro podporu předložených projektů je dostatečná.
Rada přistoupila k hlasování o výběru projektů k realizaci.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

1.2 Rada schvaluje výběr projektu žadatele Město Rokytnice nad Jizerou s názvem „Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou“
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007570) a projektu žadatele Obec Vítkovice s názvem „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 ve Vítkovicích v Krkonoších“
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611) k realizaci.
Nedočerpanou část finanční alokace lze po schválení ŘO přesunout do následujících výzev.
1.3 Rada bere na vědomí, že volná finanční alokace bude přesunuta do následujících výzev.
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Název výzvy:
Číslo výzvy:
Alokace:

2.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-I
049/06_16_072/CLLD_16_01_047
10.000.000,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Body

CZV

Příspěvek EU

Alokace - zbývající
10.000.000,00 Kč

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615 Město Jilemnice

Dostupnost a rozvoj
sociálních služeb v Jilemnici

80

6 617 398,99 Kč

6 286 529,04 Kč
3 713 470,96 Kč

Celkem požadavek podpory:

6 286 529,04 Kč

1.4 Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 049/06_16_072/CLLD_16_01_047 pro podporu předloženého projektu je dostatečná.
Rada přistoupila k hlasování o výběru projektů k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šnorbert, nehlasoval)

1.5 Rada schvaluje výběr projektu žadatele Město Jilemnice s názvem „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615)
k realizaci.
Nedočerpanou část finanční alokace lze po schválení ŘO přesunout do následujících výzev.
1.6 Rada bere na vědomí, že volná finanční alokace bude přesunuta do následujících výzev.
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Název výzvy:
Číslo výzvy:
Alokace:

4.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-I
077/06_16_075/CLLD_16_01_047
4.000.000,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu

1.

Žadatel

Obec
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007619
Poniklá

Název projektu

Body

ZŠ Poniklá - zvýšení
kvality a dostupnosti
infrastruktury pro základní vzdělávání

CZV

Příspěvek EU

Alokace - zbývající
4 000 000,00 Kč

60

4 000 000,00 Kč

Celkem požadavek podpory:

3 800 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 800 000,00 Kč

1.7 Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 077/06_16_075/CLLD_16_01_047 pro podporu předloženého projektu je dostatečná.
Rada přistoupila k hlasování o výběru projektů k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá, nehlasovala)

1.8 Rada schvaluje výběr projektu žadatele Obec Poniklá s názvem „ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007619) k realizaci.
Nedočerpanou část finanční alokace lze po schválení ŘO přesunout do následujících výzev.
1.9 Rada bere na vědomí, že volná finanční alokace bude přesunuta do následujících výzev.
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Program rozvoje venkova (PRV)

Petra Vanclová informovala Radu o postupu administrace výzvy 01 PRV.
U jednoho z vybraných projektů z Fiche 1 (projekt č. 2017/6, žadatel Z. Čermák) byla ukončena administrace a tímto se
uvolnila finanční alokace (237.000,00 Kč) do dalších výzev v rámci shodné fiche (doplnit lze též finanční prostředky
plynoucí z úspor po realizovaných výběrových řízeních v ostatních projektech). Zbývající projekty jsou dále
administrovány ze strany SZIF.

2.1 Rada bere na vědomí informaci o postupu administrace výzvy 01 PRV a souhlasí s přesunem uvolněné
finanční alokace do dalších výzev (Fiche 1) PRV.


Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Mgr. Šulanová Radu informovala o skutečnosti, že žadatel Pomocné ruce, o.p.s. z důvodu nesouhlasu s ponížením
dotace odstoupil od realizace projektu s názvem „Lepší šance pro trh práce“ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008988). Dle
jeho sdělení je připraven upravený projekt znovu podat v další výzvě.
Vyhlášení dalších výzev OPZ je plánováno na 26. 3. 2018. Pokud se ŘO OPZ kladně vyjádří a schválí aktualizaci
harmonogramu, tedy doplnění další výzvy v rámci opatření Zaměstnanost, lze ke shodnému datu též otevřít výzvu na
předkládání žádostí o podporu v tomto opatření.
3.1 Rada bere na vědomí informaci o odstoupení žadatele Pomocné ruce, o.p.s. od realizace projektu
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008988.
3.2 Rada schvaluje provedení aktualizace harmonogramu výzev OPZ na rok 2018 (doplnění výzvy v rámci opatření
Zaměstnanost, datum vyhlášení 26. 3. 2018) po kladném vyjádření ŘO OPZ.



Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

V současné době probíhá příprava podkladů pro žádost o kombinovanou platbu 02, která bude zahrnovat výdaje dosud
neuplatněné, realizované do 31. 12. 2017.
4.1 Rada schvaluje předložení žádosti o kombinovanou platbu 02 (zahrnuje výdaje do 31. 12. 2017).
Na jednání Rady dne 8. 11. 2017 byl představen plánovaný vývoj úvazků a odměňování pracovníků MAS. V současné
době došlo vzhledem k vývoji pracovního zatížení pracovníků k malé úpravě na pozici programového manažera IROP,
PRV a asistentky. Rada byla seznámena s novým návrhem. Od 1. 2. 2018 tak bude upravena výše pracovních úvazků a
ohodnocení pracovníků MAS dle současného návrhu (středisko 1).
4.2 Rada schvaluje aktualizaci výše úvazků a odměňování pracovníků MAS od 1. 2. 2018.



Projekt Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Poskytovateli dotace, kterým je Liberecký kraj, bylo podáno Závěrečné vyúčtování projektu. Po úspěšné kontrole bude
na účet MAS poukázán doplatek dotace ve výši 12.000,00 Kč.
5.1 Rada bere na vědomí informaci o vyúčtování projektu „Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.



Projekt MAP Jilemnicko

31. 1. 2018 byl ukončen projekt MAP Jilemnicko. Nyní probíhají činnosti pro administrativní ukončení. Závěrečná
zpráva o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování budou předloženy do 28. 3. 2018.
6.1 Rada bere na vědomí informaci o ukončení projektu MAP Jilemnicko.
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Projekt MAP Jilemnicko II

Mgr.. Šulanová seznámila Radu s připravovaným projektem MAP Jilemnicko II. Předkládání projektových žádostí o
podporu probíhá v tzv. „vlnách“. Pro MAS je výhodné využít termín 15. 2. 2018. Začátek realizace projektu je stanoven
na 1. 2. 2018, v prvních šesti měsících budou probíhat přípravné činnosti a kontinuálně budou probíhat jednání ŘV a
fungovat pracovní skupiny. Plná realizace projektu vč. implementačních aktivit budou zahájeny 1. 9. 2018. Celková
doba realizace projektu je naplánována na čtyři roky, implementační aktivity budou probíhat tři roky (navázání na
organizaci školního roku). Výše celkových způsobilých výdajů nepřekročí 11.530.000 Kč.
7.1 Rada schvaluje projekt MAP Jilemnicko II a jeho předložení do 15. 2. 2018. Rada ukládá A. Šedé podepsat
Žádost o podporu a související dokumenty.
V projektovém týmu MAP Jilemnicko II budou zapojeni také stávající zaměstnanci MAS. Z představeného rozpočtu
projektu je zřejmé, jaké pozice budou z personálních zdrojů MAS zajištěny i v jakém objemu budou tyto pozice
naplňovány. Náklady plynoucí z fungování projektového týmu a zajištění kontinuálního fungování ŘV a pracovnách
skupin bude třeba předfinancovat z vlastních zdrojů MAS (do připsání první zálohové platby, předpoklad září 2018).
7.2 Rada schvaluje složení projektového týmu MAP Jilemnicko II, zapojení stávajících zaměstnanců do realizace
projektu a předfinancování projektových aktivit ze zdrojů MAS do přijetí první zálohové platby.



Den Země

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. každoročně v Jilemnici pořádala společenskou akci Den Země pro děti ze základních škol
(300 dětí). Hlavní organizátorkou přitom byla Mgr. Flousková, která již v současné době nemá na tuto akci kapacity.
Rovněž zaměstnanci MAS jsou velmi pracovně vytíženi na to, aby pořádali akci takovýchto rozměrů.
Jelikož je Den Země ze strany škol a veřejnosti velmi oblíben, byla MAS požádána o zajištění pokračování.
Ing. Hančová a Mgr. Šulanová se účastnily jednání na MěÚ Jilemnice s Ing. Čechovou (starostka Jilemnice),
Ing. Novotnou a Ing. Faistauerem. Akci by bylo možné pořádat v menším měřítku a v součinnosti dalších subjektů,
přičemž MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. by vystupovala v roli hlavního organizátora. Z finančního hlediska lze podat žádost
o dotaci z grantového fondu Libereckého kraje nebo být partnerem Města Jilemnice.
8.1 Rada souhlasí se zapojením MAS do pořádání akce Den země v roli hlavního pořadatele.



Ostatní

Valná hromada 2018
Valnou hromadu by bylo vhodné uspořádat na konci března 2018.
9.1 Rada ukládá Ing. Hančová zajistit zasedání Valné hromady 2018 v termínu do konce března.

GDRP
Ing. Hančová seznámila radu se stanoviskem ke GDPR, které rozesílala NS MAS ČR.
9.2 Rada bere na vědomí informaci o GDRP a povinnosti vyplývající pro MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Alena Šedá

Digitálně podepsal Alena
Šedá
Datum: 2018.02.12
07:59:11 +01'00'

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