Zápis z jednání Rady
27. srpna 2018 10:30 – 12:15 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický –
FARMA HUCUL, s.r.o., Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou, Ing. Martin
Šnorbert – Město Jilemnice
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – programový manažer
Mgr. Lenka Šulanová – manažer MAP

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1. Program rozvoje venkova (PRV), výzvy 01 a 03
2. Programový rámec IROP
2.1. Výzva č. 5 – Investice do sociálních služeb II (sociální bydlení)
2.2. Výzva č. 6 – Sociální podnikání-investice II
2.3. Výzva č. 7 – Investice do kvalitního vzdělávání II
3. Programový rámec OPZ
3.1. Výzva č. 9 – Sociální služby II
3.2. Výzva č. 10 – Sociální podnikání a začleňování III
3.3. Výzva č. 11 – Prorodinná opatření IV
4. MAP Jilemnicko II
5. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
6. Šablony II
7. Šablony pro NNO
8. Evaluace SCLLD
9. Školení pro zemědělce
10. Valná hromada MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
11. Valná hromada NS MAS

Zapisovatel: Ing. Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobejt.cz
IČ: 26661675

1.

Program rozvoje venkova (PRV)

Petra Vanclová seznámila přítomné členy rady s postupem administrace projektů doporučených k financování ve
výzvách č. 01 a 03. Z projektů zaregistrovaných na SZIF ve 3. výzvě MAS již pět projektů má po administrativní
kontrole s SZIF s kladným výsledkem, jednomu projektu byla ukončena administrace (výdaje projektu nezpůsobilé pro
fichi 2) a šesti projektům běží lhůta na předložení výběrových řízení. Z výzvy č. 1 mají dva projekty schválenou výši
dotace, u třech projektů probíhá administrativní kontrola žádosti o proplacení na SZIF a dva projekty jsou ještě
v realizaci.

1.1. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 01 a 03 MAS programového rámce PRV.
V jednání je stále doplnění možných podporovaných aktivit v PRV v rámci článku 20 - Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech. Aktivity nejsou stále jasně definovány, dle posledních informací bude ovšem omezen typ
žadatelů na NNO (obce budou podporovány národním programem MMR). MAS nezískají žádnou dodatečnou alokaci,
na podporu aktivit čl. 20 bude třeba přesunout nedočerpané finanční prostředky buď z fichí 1-4 nebo projektů
spolupráce.

1.2. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 01 a 03 MAS programového rámce PRV.
2. Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kancelář MAS připravila dokumentaci k výzvám programového rámce IROP (výzvy, hodnotící kritéria, kontrolní listy)
a zároveň Interní postupy IROP vydání 3 dle aktualizovaných Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD
(vydání 1.2, platnost od 1. 6. 2018) tak, aby bylo možné vyhlásit výzvy dle schváleného harmonogramu (usnesení č. 3.1
jednání rady dne 19. 6. 2018).
Jedná se o výzvy:
 5. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II
 6. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-II
 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II
Vzhledem k plánovaným výzvám v programovém rámci OPZ, které mají ŘO stanovena možná data vyhlášení, se jeví
vhodné sladit data vyhlášení na 17. 9. 2018 a následně i ukončení výzev na 20. 12. 2018 (v době schvalování
harmonogramu výzev IROP ještě tato data nebyla ze strany ŘO OPZ zveřejněna a v harmonogramu bylo počítáno s daty
15. 9. 2018 – 31. 10. 2018).

2.1. Rada schvaluje výzvu: 5. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II včetně
související dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o
podporu v MS2014+ shodně na 17. 9. 2018 (0:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu
v MAS2014+ na 20. 12. 2018 (12:00), alokace výzvy MAS (CZV): 3.908.916,800 Kč. Minimální výše CZV
projektu není stanovena, maximální výše CZV projektu odpovídá výši dostupné alokace výzvy MAS či výši
nedočerpaného limitu podpory de minimis SOHZ.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Rada schvaluje výzvu: 6. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-II včetně související
dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o podporu
v MS2014+ shodně na 17. 9. 2018 (0:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MAS2014+ na
20. 12. 2018 (12:00), alokace výzvy MAS (CZV): 1.052.631,579 Kč. Minimální výše CZV projektu je
stanovena na 50.000,00 Kč, maximální výše CZV projektu odpovídá výši dostupné alokace výzvy MAS či výši
nedočerpaného limitu podpory de minimis.

Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Ve výzvě s názvem 4. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-I byl předložen a
k financování radou MAS vybrán jediný projekt reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007619. Žadatel od realizace
projektu dne 22. 8. 2018 odstoupil. V současné době je tedy dostupná alokace ve výši 6.188.420,00 Kč.

2.3. Rada schvaluje výzvu: 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II včetně
související dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o
podporu v MS2014+ shodně na 17. 9. 2018 (0:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu
v MAS2014+ na 20. 12. 2018 (12:00), alokace výzvy MAS (CZV): 6.188.420,00 Kč. Minimální výše CZV
projektu není stanovena, maximální výše CZV projektu je stanovena na 3.000.000,00 Kč.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.4. Rada schvaluje Interní postupy MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., vydání: 3.

Pro: 4
3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Kancelář MAS připravila dokumentaci k výzvám programového rámce OPZ (výzvy, přílohy výzev) a zároveň
aktualizovala interní postupy platné pro OPZ.
ŘO OPZ zveřejnil data vyhlašování výzev, které musí MAS respektovat a některý z těchto termínů si vybrat. MAS
„Přiďte pobejt!“ z. s. plánuje vyhlásit níže uvedené výzvy 17. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí bude 20. 12.
2018.
Jedná se o výzvy:
 09_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby II.
 10_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III.
 11_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření IV.
3.1. Rada schvaluje výzvu 09_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby II. včetně související dokumentace.
Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ shodně na
17. 9. 2018 (8:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MAS2014+ na 20. 12. 2018 (12:00),
alokace výzvy MAS (CZV): 2.000.000,00 Kč. Minimální výše CZV projektu je 400.000,00 Kč, maximální
výše CZV projektu je stanovena na 2.000.000,00 Kč.
3.2. Rada schvaluje výzvu 10_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III. včetně
související dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o
podporu v MS2014+ shodně na 17. 9. 2018 (8:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu
v MAS2014+ na 20. 12. 2018 (12:00), alokace výzvy MAS (CZV): 2.000.000,00 Kč. Minimální výše CZV
projektu je 1.000.000,00 Kč, maximální výše CZV projektu je stanovena na 2.000.000,00 Kč.
3.3. Rada schvaluje výzvu 11_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření IV. včetně související
dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o podporu
v MS2014+ shodně na 17. 9. 2018 (8:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MAS2014+ na
20. 12. 2018 (12:00), alokace výzvy MAS (CZV): 1.899.217,50 Kč. Minimální výše CZV projektu je
400.000,00 Kč, maximální výše CZV projektu je stanovena na 1.899.217,50 Kč.

Harmonogram výzev
Dle dokumentace OPZ musí MAS každoročně do 31. 8. zaslat na ŘO OPZ harmonogram výzev na následující rok.
Programová manažerka OPZ harmonogram připravila. V roce 2019 je naplánována výzva pouze na opatření
Zaměstnanost s termínem vyhlášení 24. 4. 2019 a alokací 545 662,50 Kč.
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3.4. Rada schvaluje Harmonogram výzev v programovém rámci OPZ: vyhlášení výzvy Zaměstnanost III.
s termínem vyhlášení 24. 4. 2019 a alokací 545 662,50 Kč.

Pro: 4
4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt MAP Jilemnicko II

Projekt MAP Jilemnicko II. reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008605 je v plné realizaci. Během července 2018
byly ze strany MAS na MŠMT doručeny všechny potřebné doklady pro vydání právní aktu a dne 7. 8. 2018 bylo ze
strany MŠTM prostřednictvím ISKP doručeno Rozhodnutí. Během července a srpna probíhaly přípravné práce
k nastartování aktivit spolupráce, které se rozeběhnou od září 2018 (rodilý mluvčí, polytechnické kroužky apod.). Se
začátkem školního roku budou pokračovat i všechny ostatní aktivity projektu.
4.1 Rada bere na vědomí informace o postupu realizace projektu MAP Jilemnicko II.

5.

Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS

Dále jsou ŘO předkládány žádosti o kombinované platby v tříměsíčních intervalech. Likviditu se tak daří zajistit. Po
ukončení druhé etapy (30. 9. 2018) budou předloženy zpráva o realizaci a žádost o platbu. Předcházet bude žádost o
změnu, jejímž předmětem bude aktualizace finančního plánu projektu.
5.1 Rada bere na vědomí informaci o stavu a financování projektu „Řídící a administrativní schopnosti MAS“.

6.

Šablony II

Petra Vanclová informovala radu o probíhající výzvě MŠMT – Šablony II. V rámci animace škol MAS pomohla
s podáním žádosti do této výzvy zatím dvěma subjektům. Většina škol zatím čeká na ukončení projektů z předchozí
výzvy Šablony I. a po té budou ve spolupráci s MAS žádosti do nové výzvy také podávat.
6.1 Rada bere na vědomí informaci o animaci škol na území MAS a výzvě Šablony II.

7.

„Šablony NNO“

V současné době se připravuje možnost využít zjednodušeného vykazování, resp. šablon, pro NNO, které pravidelně
pracují s dětmi a mládeží (vyjma sportovních organizací). Přesná pravidla prozatím nejsou jasně vymezena. Nicméně,
jednotlivé realizátory (NNO) bude do souhrnné žádosti zastřešovat buď dotčená mateřská (střešní) organizace, jedna
MAS v odpovídajícím kraji nebo KS MAS. Jelikož v Libereckém kraji žádná MAS nemá pro realizaci takového
projektu kapacitu, je předjednáno připojení naší MAS k KS MAS Královéhradeckého kraje (samozřejmě s aktivní účastí
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.). V průběhu září by měly být podmínky vyjasněny a ze strany MAS osloveni potenciální
NNO – koncoví příjemci dotace.
7.1 Rada bere na vědomí informaci o projektu „Šablony NNO“.

8.

Evaluace SCLLD

ŘO vydal pravidla – Závazné zadání pro Mid-term evaluaci strategií CLLD. Evaluační zpráva bude využívat data
s platností k 31. 12. 2018, zpracována a předložena musí být do 30. 6. 2019. Na základě schválené evaluační zprávy a
jejích výstupů lze podávat žádosti o změnu v programovém rámci PRV (přesun finančních alokací mezi fichemi,
zařazení článku 20.) I změny v ostatních programových rámcích je třeba mít podložené výstupem z analýzy území.
8.1 Rada bere na vědomí informaci o povinnosti zpracování evaluační zprávy za období do 31. 12. 2018.

9.

Školení pro zemědělce

Komora zemědělských poradců České republiky (KZP) pořádá v každém kraji školení / workshop. MAS přijala nabídku
na konání semináře na našem zájmovém území a po konzultaci zvolila téma Portál farmáře se zaměřením na efektivní
využití služeb, které poskytuje. Akce se bude konat 2. 10. 2018 na MěÚ v Jilemnici (9-12hod), pro účastníky je zdarma.
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Max. počet účastníků je 10, osloveni budou v první řadě členové MAS. V případě nenaplnění kapacity bude oslovena
veřejnost. Organizačně akci zajišťuje MAS, přičemž náklady hradí KZP.
9.1 Rada bere na vědomí termín a místo konání semináře pro zemědělce a souhlasí s organizačním zapojením
MAS.

Pro: 4
10.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Dne 20. 1. 2019 končí mandát radě a dozorčí radě MAS. Valnou hromadu je třeba svolat buď na podzim, nebo hned na
začátku roku 2019 a zajistit volbu zástupců do těchto uvedených orgánů.
10.1 Rada ukládá kanceláři MAS zajistit svolání valné hromady MAS v druhém týdnu 2019 (7. 1. – 11. 1. 2019).

Pro: 4
11.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada NS MAS

Valná hromada NS MAS se bude letos konat v říjnu (9. 10. 2018) v Chocni.
11.1 Rada bere na informaci o termínu a místu konání VH NS MAS.
Zapisovatel: Ing. Anna Hančová

Alena Šedá
Ověřovatel:
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Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2018.08.28
14:16:05 +02'00'

……………………………..…………………….…
Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá

