Zápis z jednání Rady
7. prosince 2018 9:30 – 11:20 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 PRV a IROP
Mgr. Lenka Šulanová – manažer MAP
Lucie Zelinková – programový manažer OPZ

Program:
1. MAP Jilemnicko II
2. SCLLD
− PRV
− OPZ
− IROP
3. Projekty v režimu zjednodušeného vykazování
3.1. MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
3.2. NNO
4. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
5. Podpora činnosti MAS na rok 2018 – Liberecký kraj
6. Evaluace SCLLD
7. Valná hromada MAS

Zapisovatel: A. Hančová
Ověřovatel: A. Šedá
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1.

MAP Jilemnicko II

Lenka Šulanová seznámila přítomné členy rady s postupem a realizací projektu MAP Jilemnicko II. Od února do srpna
2018 probíhala přípravná fáze projektu, od srpna se projekt rozeběhl naplno. Od září 2018 začaly také tzv. aktivity
implementace, které jsou pro školy stěžejní a zajímavé. Všechny tyto aktivity se daří úspěšně realizovat. V rámci
klíčové aktivity Rozvoj a aktualizace MAP byla ustanovena povinná struktura projektu – řídící výbor, 4 pracovní
skupiny a schváleny všechny důležité dokumenty – komunikační plán projektu, organizační struktura projektu,
investiční projekty subjektů v území apod. S novým rokem se postupně rozeběhnou i další aktivity, především
aktualizace MAP – analytické části, podpora škol v plánování, dotazníkové šetření k rovným příležitostem, evaluace
aktivit spolupráce a nákup odborné pedagogické literatury.
1.1. Rada bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu MAP Jilemnicko II.

2.

SCLLD

Program rozvoje venkova
Petra Vanclová seznámila přítomné členy rady s postupem administrace projektů doporučených k financování ve
výzvách č. 01 a 03.
2.1. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 01 a 03 MAS programového rámce PRV.
Kancelář MAS připravila pracovní znění výzvy č. 4 v programovém rámci PRV na příští rok. S ohledem na dosavadní
průběh čerpání alokace vymezené na tento programový rámec v komparaci s potřebami území, bylo navrženo na
následující rok vyhlásit výzvu pouze na fichi 3 – Podnikání na venkově. Do této výzvy budou přitom alokovány
zbývající dostupné finanční prostředky. Ve fichi je vhodné upravit bodové hodnocení jednotlivých preferenčních
kritérií. Po diskusi rada pracovní verzi výzvy a preferenčních kritérií odsouhlasila.

2.2. Rada schvaluje pracovní znění výzvy PRV č. 4 a fiche 3 (preferenční kritéria) a ukládá kanceláři MAS
předložit dokumentaci ke schválení řídícímu orgánu PRV (resp. na SZIF).

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

OPZ a IROP
Do 20. 12. 2018 probíhá příjem žádostí v programovém rámci OPZ ve výzvách:
 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.

V programovém rámci IROP ve výzvách:
 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
MAS uspořádala ve dnech 18., 19, 25., 26. 10. 2018 školení pro žadatele. Dle informací z území jsou projekty
připravovány ve výzvách IROP č. 5 a 7, OPZ do výzvy 11.
2.3. Rada bere na vědomí informace o probíhajících výzvách OPZ a IROP.
IROP
Do 31. 12. 2018 je třeba zaslat na ŘO IROP harmonogram výzev IROP na rok 2019. Vzhledem k tomu, že do konce
roku nebudou ukončeny výzvy v opatřeních Investice do sociálních služeb, Sociální podnikání – investice a Investice do
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kvalitního vzdělávání, navrhla kancelář MAS vyhlásit výzvu na opatření bezpečnost dopravy se zbytkovou alokací.
Termín příjmu žádostí o podporu: 1. 4. 2019 – 31. 5. 2019.

2.4. Rada schvaluje harmonogram výzev IROP na rok 2019 a ukládá kanceláři MAS předložit tento
harmonogram ŘO IROP.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projekty v režimu zjednodušeného vykazování (šablony)
Šablony – MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
Petra Vanclová seznámila členy rady s aktuální situací v území MAS, resp. s přístupem subjektů, čerpajících podporu
v režimu zjednodušeného financování. MAS poskytuje přitom nejen animační činnost, ale poskytuje součinnosti těmto
subjektům „od A do Z“. Díky tomuto přístupu jsou zapojené školy velmi spokojené a navíc se podařilo zapojit do
navazující podpory šablon II další 3 subjekty.
3.1. Rada bere na vědomí informace o postupu činnosti MAS při realizaci projektů, čerpající podporu v režimu
zjednodušeného financování.
Šablony – NNO
Anna Hančová informovala radu o stavu připravované výzvy (obdoby šablon pro školy) pro NNO. V současné době
jsou k dispozici pouze pracovní materiály k výzvě, která ač byla plánována na říjen/listopad 2018, byla posunuta až na
začátek příštího roku.
Žadatelem o dotaci by měla být buď MAS nebo KS MAS (MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. má předběžnou dohodu s KS
MAS Královéhradeckého kraje). Žadatel bude mít přitom smlouvu s koncovými příjemci dotace, jednotlivými
zapojenými NNO.
Kancelář MAS oslovila starosty s žádostí o poskytnutí informací a kontaktních údajů na NNO, které pracují s dětmi a
mládeží v jejich obci, zároveň byl připraven on-line formulář pro zachycení těchto kontaktů. Bohužel se kontakty na
NNO nedaří získat v potřebném měřítku.
3.2. Rada bere na vědomí informace o šablonách pro NNO a související činnosti MAS.

4. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
V říjnu byla předložena Zpráva o realizaci projektu s žádostí o platbu za období 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018. Všechny
prokazované výdaje byly posouzeny jako způsobilé, platba dotace byla ze strany ŘO proplacena 26. 11. 2018.
Dále budou předkládány žádosti o kombinované platby zpravidla ve tříměsíčních intervalech.
4. 1 Rada bere na vědomí informaci o stavu a financování projektu „Řídící a administrativní schopnosti MAS“.

5. Podpora činnosti MAS na rok 2018 – Liberecký kraj
A. Hančová seznámila členy rady se stavem čerpání podpory Libereckého kraje. Do výdajů roku 2018 lze zahrnout
vlastní podíl realizovaného projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS, případně mzdové výdaje pracovníků
MAS, které nelze financovat z jiných dotačních zdrojů.

5. 1 Rada bere na vědomí informaci o stavu čerpání podpory činnosti MAS na rok 2018.
6. Evaluace SCLLD
A. Hančová informovala radu, že práce na evaluační zprávě již byly zahájeny (část A – sebeevaluace). Pro následující
části bude třeba zajistit focusní skupiny, které budou pracovat se vstupními údaji k datu 31. 12. 2018. Záměrem je,
sezvat jednání focusní skupiny hned na začátku ledna 2019, tak aby byla zpráva zpracována a předložena co nejdříve.

6.1 Rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy evaluační zprávy za období do 31. 12. 2018.
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7. Valná hromada MAS
Z důvodu končícího funkčního období volených zástupců do orgánů MAS je třeba v lednu 2019 uspořádat volební
valnou hromadu. Dále, bude vhodné představit pracovní podobu evaluační zprávy a z ní pravděpodobně vyplývající
změny SCLLD. Jako vhodný termín se jeví 15. 1. 2019.

7.1 Rada bere na vědomí nutnost uspořádat volební valnou hromadu dne 15. 1. 2019 a ukládá kanceláři MAS toto
jednání valné hromady zajistit (dne 15. 1. 2019).

Pro: 4

Proti: 0

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Zdržel se: 0

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2018.12.10
10:14:43 +01'00'

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