Zápis z jednání Rady
15. dubna 2019 10:00 – 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, Mgr. Zdeňka Flousková – SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Lucie Zelinková – programový manažer OPZ, asistentka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotace na činnost MAS 2019 (Liberecký kraj)
Mid-term evaluace realizace SCLLD
Změna SCLLD (IROP, OPZ)
Změna SCLLD (PRV)
Výzva MŠMT č. 02_18_071: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
LeaderFest 2019

Zapisovatel: A. Hančová
Ověřovatel: A. Šedá

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



Dotace na činnost MAS 2019 (Liberecký kraj)

Dotace na činnost MAS na rok 2019 byla Libereckým krajem schválena. Podepsaná Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/663/2019 byla na Liberecký kraj odeslána dne 25. 3. 2019.
Smlouva je již uveřejněna v registru smluv s datem uzavření smlouvy 8. 4. 2019.

1.1 Rada bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/663/2019.


Mid-term evaluace realizace SCLLD

Evaluační zpráva byla členům rady (i předsedkyni dozorčí rady) odeslána elektronicky v předstihu spolu s pozvánkou
na jednání rady (verze I). Nikdo z adresátů nevznesl ke znění zprávy připomínky. Členové rady tak souhlasí se závěry
evaluační zprávy a návrhy k řešení klíčových problémů/zjištění.

2.1 Rada schvaluje evaluační zprávu, která byla zpracována v rámci mid-term evaluace SCLLD MAS
„Přiďte pobejt!“, ukládá předložit tuto zprávu ŘO ke schválení a realizovat navržená doporučení
k řešení klíčových problémů/zjištění.
Pro: 5



Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna SCLLD (IROP, OPZ)

Dne 28. 2. 2019 byla prostřednictvím ISKP2014+ předložena změna SCLLD č. 4, která se týkala úpravy programových
rámců IROP a OPZ. Změna byla navržena na základě doporučení FG, které se konaly v rámci zpracování střednědobé
evaluace. Upraveny byly finanční alokace a plány a zároveň byla provedena související úprava indikátorů. V případě
IROP byl zároveň upraven finanční objem finanční alokace o kurzovou ztrátu.
Změna byla ze strany ŘO schválena. Finanční plán OPZ nereflektuje skutečné čerpání v roce 2018 (resp. 2019), kdy ŘO
nepovoluje přesun plánovaných finančních alokací v rámci jednotlivých let – k těmto úpravám budou MAS vyzvány
pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2020.

3.1 Rada bere na vědomí schválení změny č. 4.
V souvislosti s provedenou výše uvedenou změnou SCLLD č. 4, bylo třeba aktualizovat harmonogramy plánovaných
výzev OPZ a IROP. V harmonogramu výzev OPZ jsou pouze navýšeny CZV (4 444 880,00 Kč v opatření 2.2, výzva
Prorodinná opatření V, termíny byly ponechány. Plánovaná výzva IROP byla posunuta na podzim r. 2019 (09/1910/19), alokace výzvy byla ponížena (CZV 588 498,00 Kč). Harmonogramy plánovaných výzev budou zveřejněny na
webových stránkách MAS a odeslány ŘO.

3.2 Rada schvaluje aktualizované: Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (Operační
program Zaměstnanost) a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD na rok 2019.
Pro: 5



Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna SCLLD (PRV)

Provést změnu v programovém rámci PRV lze až po schválení evaluační zprávy. ŘO PRV navíc požaduje veřejné
projednání změny a schválení v případě rušení fiche nejvyšším orgánem MAS – tedy valnou hromadou. VH byla o
postupu zpracování evaluační zprávy a s výstupy focusních skupin (návrhy přesunů alokací, rušení opatření, zahrnutí
aktivit čl. 20 informována). ŘO PRV připravuje postup pro provádění změn. Nicméně pro správné nastavení rozvržení
dostupné alokace do fichí, případně volby konkrétních aktivit z článku 20 se jeví jako vhodné oslovit potenciální
realizátory projektů ve věci sběru jejich projektových záměrů. VH byla již s možnou podporou seznámena, 25. 4. 2019
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je předběžně domluvena možnost prezentace na jednání svazku obcí Jilemnicko. Samotným nástrojem pro sběr
záměrů/projektů, který lze vhodně využít je on-line formulář.
Na dalším jednání rady (polovina května) budou výsledky analyzovány a využity pro rozhodnutí o členění PR PRV.

4.1 Rada ukládá kancelář MAS prezentaci možných aktivit čl. 20 na jednání SO dne 25. 4. 2019, rozeslání
podkladů členům MAS a dalším potenciálním realizátorům projektů vč. šíření informace do území
(web, FB), a sběr záměrů/projektů prostřednictvím on-line formuláře.


Výzva MŠMT č. 02_18_071: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Dne 11. 4. 2019 uspořádala MAS informační akci pro potenciální partnery projektu ve výzvě MŠMT č. 02_19_071.
Akce se účastnili zástupci dobrovolných hasičů, českého červeného kříže, oblastní charity a NNO, pracujících s dětmi a
mládeží. Ačkoliv je podpora těchto subjektů potřebná a z položených dotazů lze předpokládat zájem ze strany
účastníků, není jisté, zda dokážeme naplnit min. hranici CZV (1 mil. Kč).
Dotazy byly dále postoupeny ŘO, zatím nebyly zodpovězeny.
MAS rozešle a zveřejní použitou prezentaci a připraví materiál – možná náplň projektu partnera. Následně zjistí reálný
zájem potenciálních partnerů o zapojení do projektu.

5.1 Rada bere na vědomí informaci o výzvě MŠMT č. 02_18_071.


LeaderFest 2019

LeaderFEST se letos koná v Žatci v termínu 22. 5. – 24. 5. 2019. Ze strany Libereckého kraje bude účast MAS opět
podpořena úhradou ubytování účastníků z MAS Libereckého kraje (a zajištěním propagačních předmětů). 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 zaměstnanců MAS (Hančová, Vanclová, Šulanová, Zelinková) na akci
LeaderFEST 2019.

Zapsala: Ing. Anna Hančová
16. 4. 2019

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.04.16
13:00:27 +02'00'

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