Zápis z jednání Rady
11. května 2018 14:00 – 16:15 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický –
FARMA HUCUL, s.r.o., Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Mgr. Zdeňka
Flousková – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, Ing. Petr Matyáš –
Město Rokytnice nad Jizerou,
Ing. Jiří Paulů – Společenský dům Jilm, příspěvková organizace
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD
Petra Vanclová – programový manažer PRV, IROP
Mgr. Lenka Šulanová – programový manažer OPZ, MAP

Program:
1. Jednací řád MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
2. SCLLD
− OP ŽP
− IROP
− PRV
− OPZ
3. MAP II
4. Informace o průběhu financování MAS
5. Den Země 2018
6. Ostatní informace o chodu kanceláře MAS

Usnášeníschopnost ověřena
Zapisovatel: Ing. Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá



Jednací řád MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Členům rady byl v předstihu zaslán návrh nového znění Jednacího řádu MAS. Tento přitom reaguje na postupy, které je
třeba dodržovat při implementaci SCLLD. Členové rady nevznesli k návrhu nového jednacího řádu zásadní připomínky.
1.1 Rada schvaluje Jednací řád MAS „Přiďte pobejt“ z. s.
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SCLLD – OP ŽP

Ze strany Ministerstva životního prostředí, které je řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, byla
místním akčním skupinám učiněna nabídka na zařazení nových aktivit z oblasti životní prostředí do SCLLD. Jednalo se
o revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, vytváření a regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a
struktur a realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového
odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Na národní úrovni není do těchto uvedených oblastí
předkládáno dostatek projektů, resp. nedaří se plnit stanovené indikátory a čerpat veřejné finanční prostředky.
Využití nabídky by pro MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. znamenalo zařazení celého nového programového rámce do SCLLD
a zároveň by přineslo dodatečné nároky na personální i finanční zdroje. Dotace na fungování MAS by přitom posílena
nebyla.
Kancelář MAS zjišťovala zájem v území o realizaci projektů s věcným zaměřením, které odpovídá výše uvedeným
oblastem již v minulém roce. Zájem nezaznamenala.
Na minulém zasedání rady byla kancelář MAS radou (usnesením 4.1) pověřena k provedení opětovného šetření zájmu.
Dne 14. 3. 2018 byla rozeslána zpráva na členy MAS a starosty obcí MAS s informační sdělením, možnost realizace
projektů v oblasti životní prostředí prostřednictvím MAS byla prezentována na valné hromadě Svazku obcí Jilemnicko
(23. 3. 2018) a valné hromadě MAS (17. 3. 2018).
Kancelář MAS obdržela celkem 13 odpovědí, všechny byly negativní.
2.1 Rada s ohledem na výsledek šetření zájmu o realizaci projektů v oblasti životní prostředí, neschvaluje rozšíření
SCLLD MAS „Přiďte pobejt“ pro období 2014 – 2020 o programový rámec životní prostředí.

2.

SCLLD – IROP

Pro výzvy, které budou realizovány v roce 2018, byly aktualizovány interní postupy. Aktualizace byla provedena
z důvodu změny metodiky ŘO a znamenala komplexní změnu dokumentu. Radě bylo v předstihu posláno vydání 2
Interních postupů MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
2.2 Rada schvaluje Interní postupy MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., vydání 2.
V roce 2018 je možné vyhlášení výzev IROP v oblastech Udržitelná doprava, Sociální infrastruktura, Sociální
podnikání, Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Předpokládaný termín
vyhlášení výzev je v polovině září 2018. S ohledem na plnění stanovených indikátorů a čerpání finanční alokace bude
třeba specifikovat přesné zaměření výzev a finanční limity pro projekty žadatelů (maximální výše celkových
způsobilých výdajů.).
Rada se shodla, že výzva pro projekty z oblasti udržitelná doprava bude vyhlášena až v roce 2019 (s přihlédnutím na
střednědobou evaluaci SCLLD). Výzva k předkládání projektů v oblasti sociální podnikání bude vyhlášena
v maximálním rozsahu. Pro projekty z ostatních oblastí budou specifikovány typy podporovaných aktivit a další
podmínky závazné pro předkládané projekty.
2.3 Rada neschvaluje vyhlášení výzvy v oblasti udržitelná doprava v roce 2018.
2.4 Rada schvaluje vyhlášení výzvy v oblasti sociální podnikání v celkové výši alokace 1.000.000 Kč na veškeré typy
podporovaných aktivit (obdobně jako výzva č. 03) v roce 2018 a ukládá kanceláři MAS vytvořit návrh znění výzvy.
2.5 Rada ukládá kanceláři MAS zjistit absorpční kapacitu území v oblasti sociální infrastruktura s ohledem na
stanovené indikátory (počet podpořených sociálních bytů).
2.6 Rada ukládá kanceláři MAS přípravu harmonogramu výzev IROP pro rok 2018.
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2.

SCLLD – PRV

Petra Vanclová informovala členy rady o ukončené výzvě č. 03 v programovém rámci PRV. Na MAS bylo přijato ke
dni ukončení výzvy 20. 4. 2018 celkem 13 žádostí o finanční podporu. Do Fiche 1 (zemědělské podniky) bylo
předloženo 7 žádostí (celková alokace výzvy je překročena), do Fiche 2 byly přijaty 2 žádosti a do Fiche 3 bylo
předloženo 5 žádostí o dotaci (alokace fichí 2 a 3 jsou dostatečné). Do Fiche 4 nebyly (stejně jako v první výzvě)
předloženy žádné projekty.
Seznam doručených žádostí je uveřejněn na webových stránkách MAS.
V současné době probíhá administrace žádostí ze strany MAS.
2.7 Rada bere na vědomí informace o ukončené výzvě PRV č. 03.

2.

SCLLD – OPZ

Lenka Šulanová informovala radu o stavu výzev programového rámce Operační program Zaměstnanost. V současné
době jsou otevřené 4 výzvy k předkládání žádostí o podporu. Projekty lze předkládat v oblastech prorodinná opatření,
sociální služby, sociální podnikání a zaměstnanost (výzvy 05-08). Výzvy budou ukončeny k datu 21. 5. 2018, resp.
28. 5. 2018 sociální podnikání.
2.8 Rada bere na vědomí informace o výzvách OPZ č. 05-08.
Dne 26. 4. 2018 byla ze strany žadatele stažena žádost reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008992, která byla ze
strany MAS doporučena k financování. Tímto se uvolnila alokace, plánovaná pro podporu uvedeného projektu a bude ji
možné znovu použít. V souvislosti s tím dochází k prodlení plnění stanovených indikátorů a čerpání alokace.
2.9 Rada bere na vědomí informaci o stažení projektu reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008992 žadatelem.

3.

MAP II.

Lenka Šulanová informovala radu o stavu projektu MAP Jilemnicko II. Projekt byl ze strany ŘO OPVVV ohodnocen
dvěma hodnotiteli, přičemž v jejich hodnocení není soulad. Dne 24. 4. 2018 proběhlo zasedání výběrové komise, kde
byly projekty doporučovány k financování. Výsledky z tohoto jednání nejsou v současné době veřejné. Na stránkách
MŠMT budou uveřejněny do 15 pracovních dní od zasedání výběrové komise.
3.1 Rada bere na vědomí informace o stavu projektu MAP Jilemnicko II.
V rámci projektu bude třeba obsadit 2 pracovní místa. Pracovníci na pozicích předseda pracovní skupiny finance
(0,25 úvazku) a pracovník IT (0,75 úvazku) by měly začít fungovat od září 2018. Bylo by vhodné vypsat výběrová
řízení na zaměstnance MAS na uvedených pozicích co nejdříve. Do textu VŘ pak uvést možnost zrušení v případě, že
by daná pozice v projektu nebyla schválena.
3.2 Rada schvaluje vyhlášení výběrových řízení na zaměstnance MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., pozice předseda
pracovní skupiny finance, IT pracovník v rámci projektu MAP Jilemnicko II. (s možností zrušení VŘ v případě
negativního stanoviska ŘO OPVVV).

4.

Informace o průběhu financování MAS

V rámci projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS byla schválena (11. 4. 2018) a následně proplacena částka
odpovídající druhé žádosti o průběžnou platbu. Finanční požadavek přitom nebyl krácen. Další (třetí) žádost o
průběžnou platbu byla předložena hned 27. 4. 2018. Nyní čeká na zpracování ze strany CRR.
4.1 Rada bere na vědomí informace o schválení a proplacení druhé žádosti o průběžnou platbu.
4.2 Rada bere na vědomí informace o předložení třetí žádosti o průběžnou platbu.
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5.

Den Země 2018

MAS pořádala dne 20. 4. 2018 Den Země pro 16 tříd základních škol v Jilemnici. Pro děti byly připraveny 2 okruhy
(malý pro třetí a čtvrté třídy a velký pro páté a šesté třídy). Děti byly na stanovištích seznámeny s různými tématy,
souvisejícími s přírodou a její ochranou. Zároveň bylo zajištěno propojení různých generací, resp. dětí a seniorů, kdy
děti pro seniory z pečovatelského domu osázely květníky a spolu s nimi poslaly vzkazy.
Za strany MAS pak byly připraveny dotazníky, které vyplnili účastníci dne (žáci i učitelé). Akce byla celkově
hodnocena kladně, zároveň se podařilo sebrat náměty pro příští rok.
5.1 Rada bere na vědomí informace o Dni Země 2018.

6.

Ostatní informace o chodu kanceláře

LeaderFEST 2018
LeaderFEST se letos koná v Rožnově pod Radhoštěm v termínu 22. 5. – 24. 5. 2018. Ze strany Libereckého kraje je
účast MAS podpořena úhradou ubytování účastníků z MAS Libereckého kraje. Náklady pro MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
jsou představovány tedy pouze výdaji za dopravné a poplatkem účastníka za program. Přínosem účasti je sdílení
zkušeností v oblasti hlavní činnosti MAS.
6.1 Rada schvaluje účast tří zaměstnanců MAS (Hančová, Vanclová, Šulanová) na akci LeaderFEST 2018.
Prezentace MAS 11. 8. 2018
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. byla oslovena s možností propagace své činnosti v rámci pouťových farmářských trhů.
Propagovat svojí činnost lze prostřednictvím dílny pro děti s výrobním programem a současným podáváním
propagačních tiskovin. Předpokládaný počet účastníků je 50 – 80 dětí v doprovodu rodičů.
6.2 Rada schvaluje účast MAS na pouťových farmářských trzích a ukládá připravit kanceláři MAS materiály pro
výrobní program pro účastníky akce v počtu 80.

Zapsala: Ing. Anna Hančová
Ověřil:

Alena Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2018.05.15
08:24:39 +02'00'

………………….…………………..………………
Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou
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