Zápis z jednání Rady
22. února 2019 9:00 – 11:00 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Leoš Mejvald –
Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Ing. Petr
Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – programový manažer IROP, PRV
Mgr. Lenka Šulanová – manažer MAS
Lucie Zelinková – programový manažer OPZ, asistentka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MAP Jilemnicko II
Mid-term evaluace SCLLD
Úprava finančního plánu SCLLD, úprava monitorovacích ukazatelů (indikátorů)
Výzvy OPZ v roce 2019
Dotace na činnost MAS 2019 (Liberecký kraj)
Rohačky 2019
Den Země 2019
Podpora NNO pracujících s dětmi – zjednodušené vykazování (šablony)
Valná hromada 2019

Zapisovatel: A. Hančová
Ověřovatel: A. Šedá

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675



MAP Jilemnicko II

Mgr. Lenka Šulanová seznámila členy rady s postupem realizace projektu MAP Jilemnicko II. V současné době fungují
pracovní skupiny, pořádány a plánovány jsou vzdělávací akce pro zapojené subjekty. Zahájena byla aktivita spolupráce
– odborná literatura do škol. MAS vystavila objednávky na předplatná odborných časopisů a na knižní tituly dle
požadavků pedagogů (max. 10 tis. Kč na jeden zapojený subjekt). Náklady jsou zařazeny v rozpočtu projektu a hrazeny
s paušálních výdajů.

1.1 Rada bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu MAP Jilemnicko II.


Mid-term evaluace SCLLD

A. Hančová informovala členy rady o stavu postupu mid-term evaluace. Evaluační zpráva je rozpracována (závazný
termín předložení je do 30. 6. 2019).
Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 proběhla jednání focusních skupin. Výstupem jednání jsou aktualizované analýzy SWOT,
APP a doporučení pro další postup realizace SCLLD.
Jedním z doporučení je úprava finančních alokací mezi opatřeními v rámci jednotlivých programových rámců.


Programový rámec IROP:
Opatření 1.1 – Bezpečně do škol a zaměstnání
Ponížení alokace z důvodu kurzové ztráty a přesun finančních prostředků do opatření 1.4
Opatření 1.2 – Investice do sociálních služeb
Beze změny
Opatření 1.3 – Sociální podnikání - investice
Ponížení celé finanční alokace z důvodu kurzové ztráty
Opatření 1.4 – Investice do kvalitního vzdělávání
Navýšení finanční alokace



Programový rámec OPZ:
Opatření 2.1 – Sociální služby
Beze změny
Opatření 2.2 – Prorodinná opatření
Posílení finanční alokace přesunem finančních prostředků z opatření 2.3 a 2.4
Opatření 2.3 – Zaměstnanost
Přesun nedočerpané alokace do opatření 2.2
Opatření 2.4 – Sociální podnikání a sociální začleňování
Přesun celé finanční alokace do opatření 2.2



Programový rámec PRV:
Opatření 3.1 – Zemědělské podniky
Posílení finanční alokace
Opatření 3.2 – Zemědělské produkty
Přesun části finanční alokace do opatření 3.1, 3.3 nebo na podporu aktivit článku 20
Opatření 3.3 – Podnikání na venkově
Posílení finanční alokace
Opatření 3.4 – Konkurenceschopné lesnictví
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Přesun finanční alokace do opatření 3.1, 3.3 nebo na podporu aktivit článku 20
Opatření 3.5 – Spolupráce
Přesun části finanční alokace na podporu aktivit článku 20

2.1 Rada bere na vědomí postup zpracování mid-term evaluace a výstupy jednání focusních skupin.
Rada a zaměstnanci kanceláře MAS diskutovali nad analýzou rizik, která je součástí SCLLD. Posoudili, zda rizika,
jejich pravděpodobnost a dopad stále platí. Zhodnotili též opatření realizovaná k eliminaci daného rizika.
Na základě diskuse byla analýza rizik aktualizována. Tvoří přílohu tohoto zápisu.



Úprava finančního plánu SCLLD, úprava monitorovacích ukazatelů (indikátorů)

Pro programový rámec IROP má MAS povinnost do 28. 2. 2019 upravit finanční plán z důvodu narovnání/přesunu
nečerpaných finančních prostředků v roce 2018 a zároveň z důvodu započtení kurzové ztráty ve výši 2 062 746,00 Kč.
Jako vhodné se jeví zároveň upravit finanční alokace programového rámce OPZ (závazný termín pro úpravu finančního
plánu z důvodu narovnání čerpání v čase bude stanoven řídícím orgánem až posléze, pravděpodobně na první čtvrtletí
2020).
Pro možnost aktualizace programového rámce PRV je nutné mít schválenou mid-term evaluační zprávu.
Podkladem pro provedení změny je expertní posouzení resp. výstupů jednání focusních skupin.


Programový rámec IROP (finanční vyjádření ve zdrojích EFRR):
Opatření 1.1 – Bezpečně do škol a zaměstnání:
Ponížení alokace z důvodu kurzové ztráty (1.062.746,00 Kč) a přesun finančních prostředků na podporu
náhradního projektu (1.720.025,67 Kč) v opatření 1.4; (zbývající alokace op. 1.1 = 559.073,54 Kč)
Opatření 1.2 – Investice do sociálních služeb
Beze změny (alokace je vyčerpána)
Opatření 1.3 – Sociální podnikání - investice
Ponížení alokace z důvodu kurzové ztráty (1.000.000,00 Kč), tímto je toto opatření vynulováno
Opatření 1.4 – Investice do kvalitního vzdělávání
Navýšení finanční alokace o 1.720.025,67 Kč (zbývající alokace 1.932.957,87 Kč tak odpovídá náhradnímu
projektu)

3.1 Rada schvaluje úpravu finančního plánu PR IROP dle návrhu a ukládá kanceláři MAS předložit
změnu SCLLD (finanční plán, indikátory) do 28. 2. 2019.
Pro: 3


Proti: 0

Zdržel se: 2 (Matyáš, Mejvald)

Programový rámec OPZ (finanční vyjádření ve zdrojích CZV):
Opatření 2.1 – Sociální služby
Beze změny
Opatření 2.2 – Prorodinná opatření
Posílení finanční alokace přesunem finančních prostředků z opatření 2.3 a 2.4. Dostupná alokace op. 2.2 =
4.444.880,00 Kč
Opatření 2.3 – Zaměstnanost
Přesun nedočerpané alokace 545.662,50 Kč do opatření 2.2; (zbývající alokace = 0,00 Kč)
Opatření 2.4 – Sociální podnikání a sociální začleňování
Přesun celé finanční alokace 2.000.000,00 Kč do opatření 2.2
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3.2 Rada schvaluje úpravu finančního plánu PR OPZ dle návrhu a ukládá kanceláři MAS předložit změnu
SCLLD (finanční plán, indikátory).
Pro: 3



Proti: 0

Zdržel se: 2 (Matyáš, Mejvald)

Výzvy OPZ v roce 2019

V programovém rámci OPZ je třeba aktualizovat plán výzev na rok 2019. V dubnu je možné vyhlásit výzvy do opatření
2.1 – Sociální služby (alokace 2.000.000,00 Kč) a 2.2 – Prorodinná opatření (1.899.217,50 Kč). Pokud bude ze strany
ŘO schválena změna SCLLD (viz. usnesení 3.2), bude možné alokaci opatření 2.2 v případě kvalitních projektů navýšit.
Pro možnost lepší animační činnosti v území a zejména pro zajištění dostatku času na přípravu projektů bude
prodloužena lhůta příjmu žádostí, výzva bude trvat do konce srpna 2019.
Název výzvy:
MAS Přiďte pobejt - OPZ - Sociální služby III






Termín vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019
Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2019, 12:00
Výše alokace: 2 000 000,00 Kč

MAS Přiďte pobejt - OPZ - Prorodinná opatření V






Termín vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019
Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2019, 12:00
Výše alokace: 1 899 217,50 Kč

4.1 Rada schvaluje harmonogram výzev OPZ na rok 2019.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Obě výzvy jsou ve shodném znění jako výzvy (MAS Přiďte pobejt - OPZ - Prorodinná opatření IV, MAS Přiďte pobejt
- OPZ - Sociální služby II), které byly vyhlášeny v září roku 2018 (aktualizovány jsou pouze termíny, viz harmonogram
výzev výše).

4.2 Rada schvaluje znění výzev MAS Přiďte pobejt - OPZ - Sociální služby III a MAS Přiďte pobejt - OPZ Prorodinná opatření V.
Pro: 5



Proti: 0

Zdržel se: 0

Dotace na činnost MAS 2019 (Liberecký kraj)

Liberecký kraj na rok 2019 poskytuje místním akčním skupinám neinvestiční dotaci ve výši 120 000,00 Kč. Záloha činí
108 000,00 Kč, zbývajících 12 000,00 Kč je poukázáno na účet MAS po správném vyúčtování v následujícím roce.
Žádost o dotaci na činnost MAS na rok 2019 byla předložena dne 6. 2. 2019. V současné době čekáme na její schválení.
Následně bude MAS vyzvána k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

5.1 Rada bere na vědomí stav administrace žádosti o dotaci na provozní činnost MAS na rok 2019 od
Libereckého kraje a ukládá předsedovi podepsání smlouvy po vyzvání ze strany poskytovatele dotace.
Pro: 5



Proti: 0

Zdržel se: 0

Rohačky 2019

Tento rok se podařilo uskutečnit akci Krasojízdy na rohačkách v náhradním termínu 9. 2. 2019.
Krasojízd se zúčastnilo 9 dobových posádek, dětské kategorie pak 9 dětí v maskách.
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

Akce byla veřejností přijata kladně. Mimo soutěžících dorazil poměrně velký počet přihlížejících / fandících.
V rámci krasojízd byla zároveň vyhlášena soutěž pro fotografy. Na MAS byly přijaty dva soubory krásných fotografií.
Rada zvolila vítězem pana Lence (3 hlasy). Nicméně, odměny jsou připraveny pro oba soutěžící.

6.1 Rada bere na vědomí informace o akci pro veřejnost Krasojízdy na rohačkách 2019 a ukládá kanceláři
MAS předat ceny fotografům.


Den Země 2019

Město Jilemnice projevilo zájem o to aby MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. byla hlavním organizátorem tradiční akce Den
Země pro děti 3-6 tříd ZŠ (cca 300 dětí). Náklady na akci bude do výše 10 tis. Kč hradit Město Jilemnice.

7.1 Rada souhlasí aby MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. byla hlavním pořadatelem akce Den Země 2019.


Podpora NNO pracujících s dětmi – zjednodušené vykazování (šablony)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo avízo výzvy na podporu zvyšování kvality neformálního
vzdělávání. Jde o projekty v režimu zjednodušeného vykazování tzv. šablony pro NNO, které pravidelně pracují s dětmi
(nejsou podporovány sport a sociální služby). Žadatelem je jeden subjekt, který projekt řídí a nese zodpovědnost za
realizaci dílčích jednotkových aktivit partnerů (NNO). Minimální výše CZV je 1 mil. Kč.
Původně byla vyjednána spolupráce s Krajskou sítí MAS Královéhradeckého kraje, bohužel, tento subjekt nedosahuje
dostatečného obratu tak, aby byl oprávněn projekt realizovat. Žadatelem by tak mohla být sama MAS „Přiďte pobejt!“
nebo jiná MAS. Abychom byli schopni projekt realizovat, bylo by třeba zapojit minimálně 10 NNO. Doposud se nám
nejeví zájem z území jako dostatečný, bylo by možné oslovit i NNO, které nepůsobí na území MAS „Přiďte pobejt!“.
Výzva měla být vyhlášena v únoru 2019, nicméně, dle poslední informace je opět vyhlášení odloženo.

8.1 Rada bere na vědomí informace o výzvě MŠMT na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání
a ukládá kanceláři MAS uspořádat informační akci pro potenciální partnery (NNO).


Valná hromada březen 2019

Na konec března je třeba svolat valnou hromadu MAS.
Body programu:
 Výroční zpráva
 Informace o členské základně MAS (změna zájmové skupině jednoho člena)
 Členské příspěvky na rok 2019
 Informace o mid-term evaluaci
Navrhovaný termín 26. 3. 2019 od 15. hodin

9.1 Rada ukládá kanceláři MAS zajistit organizaci valné hromady MAS, 26. 3. 2019.

Zapsala: Ing. Anna Hančová
22. 2. 2019

Digitálně
podepsal Alena
Šedá
Datum:
2019.02.26
11:15:37 +01'00'

Alena
Šedá
………..………..………………….…………….…
Ověřil: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo (předseda)
zastoupený Alenou Šedou

Příloha: Analýza rizik SCLLD
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ANALÝZA RIZIK
Název rizika

Hodnocení rizika
Pravděpodobnost Dopad (D) V=P*D
(P)

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

zajištění finančních zdrojů (dotace od
orgánů veřejné správy - obce, kraj;
aj.)
rozvoj vlastní ekonomické činnosti
zvýšení členských příspěvků

MAS

Finanční riziko

nedostatek financí MAS na
zajištění realizace strategie

nedostatek financí MAS na
předfinancování a
spolufinancování projektů
spolupráce nebo klíčových
projektů

2

2

5

5

10

10

zajištění finančních zdrojů (dotace od
orgánů veřejné správy - obce, kraj,
aj.)

MAS

rozvoj vlastní ekonomické činnosti
zvýšení členských příspěvků

nedostatek finančních zdrojů
žadatelů na předfinancování a
spolufinancování projektů

1

5

5

nevhodné rozdělení alokací
mezi opatření

4

3

12

kurzové ztráty (IROP)

5

4

20

hledání dalších finančních zdrojů
individuální
(banka, partnerství s dalšími
žadatelé
subjekty,..)
animační činnost v území, PR, práce s
cílovými skupinami, znalost potřeb,
MAS
analýza absorpční kapacity
zajištění zřetelné propagace strategie
rychlé čerpání (závazkování) finanční
alokace
MAS
sledování vývoje kurzu
důkladné plánování výzev

Organizační riziko
rozdělení kompetencí mezi
pracovníky kanceláře MAS
školení a vzdělávání zaměstnanců
kanceláře MAS

vysoká chybovost při realizaci
SCLLD (v důsledku častých
změn pravidel, odlišných
pravidel a požadavků na
administraci projektů a výzev
jednotlivých programových
rámcích)

2

nestabilita personálního
zajištění kanceláře MAS
(odchod klíčových
zaměstnanců)

2
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5

5

10

10

sledování a pečlivé dodržování
metodiky řídících orgánů
sledování změn v jednotlivých
programových rámcích
konzultace s řídícími orgány
příslušných programových rámců
péče o klima na pracovišti
odpovídající platové ohodnocení pro
zaměstnance
zajištění zastupitelnosti (v rámci stáží,
spolupráce)

MAS

složité podmínky pro jednotlivé
žadatele

4

3

12

konzultace MAS s žadateli
konzultace MAS s řídícími orgány
příslušných operačních programů
školení a vzdělávání zaměstnanců
kanceláře MAS
jednoduše a srozumitelně
koncipované výzvy MAS
zajištění zřetelné propagace strategie
a vyhlašovaných podvýzev

MAS a
individuální
žadatelé

Právní riziko

neplnění standardů MAS v
průběhu programovacího
období

1

5

5

legislativní složitost a změny
znesnadňující administraci a
realizaci projektů

3

3

9

personální zajištění kanceláře MAS
pravidelná kontrola funkčnosti
orgánů MAS vč. složení, případný
nábor nových členů
snaha nalézt co největší soulad mezi
cíli MAS a cíli jejích členů
sledování změn
konzultace s příslušnými řídícími
orgány a individuálními žadateli
školení a vzdělávání zaměstnanců
kanceláře MAS

MAS

MAS a
individuální
žadatelé

Věcné riziko

neschválení strategie CLLD (je i
finančním rizikem)

0

5

10

neschválení změn SCLLD
(změny finančního plánu, plánu
indikátorů, změny související
s vývojem potřeb území a jeho
absorpční kapacitou)

2

5

10

neplnění cílů strategie

2

4

8
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pečlivé dodržování met. pokynů a
stanovisek MMR, manuálu tvorby
strategie
pravidelné konzultace s NS MAS a
MMR
využití možnosti oponentního
posudku
pečlivé zpracování strategie
využití služeb odborníků a expertů v
problematice
pravidelná kontrola portálu ISKP14+ k
zajištění reakce na výtky k formálním
náležitostem, přijatelnosti a věcnému
hodnocení v dané lhůtě
sledování potřeb území
konzultace s řídícími orgány
příslušných programových rámců
pečlivé dodržování metodických
postupů
provedení analýzy absorpční kapacity
v průběhu formulace cílů strategie
pravidelný monitoring naplňování
strategie

MAS

MAS

MAS

neplnění indikátorů výstupu

4

4

16

neplnění harmonogramu
realizace (finančního plánu)
strategie

3

4

12

1

3

3

zajištění zřetelné propagace strategie
a jejích cílů
využití možnosti podání žádosti o
změnu strategie
důsledný monitoring, zpracování
evaluace
provedení analýzy absorpční kapacity
v průběhu formulace cílů strategie
výběr relevantních indikátorů a
stanovení realistických cílových
hodnot
aktualizace cílových hodnot
monitorovacích ukazatelů dle vývoje
území (změna SCLLD)
pravidelný monitoring naplňování
strategie
zajištění zřetelné propagace strategie
a jejích cílů
zohlednění indikátorů v kritériích
výběru projektů
konzultace s řídícími orgány
příslušných operačních programů
využití možnosti podání žádosti o
změnu strategie
odborné řízení průběhu realizace
SCLLD (personální zajištění kanceláře
MAS)
pravidelný monitoring naplňování
strategie
zajištění zřetelné propagace strategie
a jejích cílů
operativní změna v harmonogramu
plánu výzev a administraci projektů
konzultace s řídícími orgány
příslušných operačních programů
využití možnosti podání žádosti o
změnu strategie

MAS

MAS

Technické riziko
nedostatečné vybavení pro
provozní činnost kanceláře
MAS (vč. zajištění prostor)
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zajištění finančních zdrojů (dotace od
orgánů veřejné správy - obce, kraj;
aj.)

MAS

