Zápis z jednání Rady
20. května 2019 13:00 – 14:40 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 PRV a IROP,
Lucie Zelinková – programový manažer OPZ, asistentka.

Program:
1.
2.
3.
4.

Modifikace výzvy IROP č. 07 – Investice do kvalitního vzdělávání
Program rozvoje venkova, administrace výzvy 04
Výstupy evaluace – navržená opatření
Výzva MŠMT č. 02_18_071: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Zapisovatel: A. Hančová
Ověřovatel: A. Šedá

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



Modifikace výzvy IROP č. 07 – Investice do kvalitního vzdělávání

MAS požádala dne 28. 2. 2019 o změnu finančního plánu programového rámce IROP v souladu s usnesením rady 3.1 ze
dne 22. 2. 2019. Změna byla schválena řídícím orgánem s datem účinnosti 11. 4. 2019. V současné době jsou tedy
v opatření SCLLD 1.4 – Investice do kvalitního vzdělávání alokovány dostatečné finanční prostředky i na podporu
náhradního projektu, který byl schválen ve výzvě MAS: 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního
vzdělávání-II. Po provedení závěrečného ověření způsobilosti projektů ve výzvě IROP č. 7, je třeba provést změnu této
výzvy, tzv. modifikaci, která spočívá v navýšení její finanční alokace.

1.1 Rada schvaluje modifikaci výzvy 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního
vzdělávání-II, spočívající v navýšení finanční alokace výzvy MAS tak, aby bylo možné podpořit i
náhradní projekt.
Pro: 3



Proti: 0

Zdržel se: 1 (Matyáš)

L. Mejvald nepřítomen hlasování.

Program rozvoje venkova – administrace výzvy 04

Příjem žádostí ve výzvě č. 04 byl ukončen 18. 4. 2019. Na MAS bylo předloženo celkem 11 žádostí o dotaci (Fiche 3 –
Podnikání na venkově). Celkové finanční požadavky činí 1 913 077 Kč. V současné době probíhá kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti. Jedním z aspektů hodnocení je dopad realizace projektu do území MAS (odrážející soulad se
schválenou SCLLD).
Na začátku června budou žádosti hodnoceny ze strany výběrové komise.

2.1 Rada bere na vědomí informace o stavu administrace výzvy PRV č. 04 a požaduje splnění podmínky
realizace projektu na území MAS (místo realizace) u všech předložených projektů.
Pro: 5



Proti: 0

Zdržel se: 0

Výstupy evaluace

Evaluační zpráva byla po schválení radou MAS předložena ke schválení řídícímu orgánu (MMR-ORP) prostřednictvím
MS2014+ dne 15. 4. 2019. ŘO tuto zprávu schválil obratem 16. 4. 2019.
Výstupem střednědobého hodnocení jsou navržená nápravná opatření.
a) kancelář MAS – jedním z opatření je odpovídající odměňování pracovníků MAS, které zohledňuje náročnost
prováděné práce. I ze strany řídícího orgánu došlo v minulém roce k navýšení maximálních mzdových limitů. Rozpočet
MAS nedovoluje odměnit zaměstnance MAS na úrovni výše zmíněných navýšených limitů, nicméně, k úpravě odměn
vedoucího pracovníka a programových manažerů lze přistoupit. Rada byla seznámena s finančním výhledem rozpočtu
projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS se započtením aktualizovaných platových výměrů zaměstnanců, kteří
jsou odpovědni za realizaci SCLLD.

3.1 Rada schvaluje navýšení platových výměrů na pracovních pozicích SCLLD (vedoucí pracovník SCLLD,
programový manažer dle předloženého návrhu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) programový rámec PRV – jedním z doporučených nápravných opatření je též zahrnutí aktivit na podporu základních
služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech (čl.20) do SCLLD. V souladu s usnesením rady č. 4.1 ze dne 15. 4.
2019 byla v území MAS prezentována možnost finanční podpory projektů, které svým zaměřením odpovídají aktivitám
čl. 20. Současně byla do 10. 5. 2019 šetřena odpovídající absorpční kapacita. Podařilo se shromáždit celkem 55
projektových záměrů v hodnotě 40,120 mil. Kč, které jsou potenciální žadatelé připravení v rámci výzvy MAS
realizovat. Záměry jsou směrovány do všech možných oblastí podpory (a-h), nicméně vzhledem k omezeným finančním
prostředkům (viz. níže) a ke struktuře zjištěných záměrů rada rozhodla dotační podporu zacílit do 3 oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

Bohužel, ŘO PRV neposkytuje místním akčním skupinám dodatečnou finanční alokaci na doplňované aktivity čl. 20.
Z tohoto důvodu je třeba přesunout nedočerpané či nečerpané finanční prostředky do nové fiche 6.
V rámci střednědobého hodnocení byla též identifikována potřeba posílení finanční alokace fichí, které vykazují
absorpční kapacitu vyšší než je současná dostupná podpora. Z tohoto důvodu je třeba upravit SCLLD, programový
rámec PRV a finanční plán programového rámce PRV odpovídajícím způsobem (případně další relevantní části dle
požadavku ŘO).
Vzhledem k poměrně malé dostupné / zbývající finanční alokaci ve fichích 1, 3 a 6, která je určena pro podporu celého
území MAS, je žádoucí cílit dotace do většího počtu finančně méně náročných projektů. Proto je vhodné stanovit
maximální výši CZV na projekt (minimální výše zůstává na hranici 50 tis. Kč), které budou nastaveny ve výzvách
MAS.
Fiche
Úprava finanční alokace
Max limit CZV/projekt
F1 - Zemědělské podniky
+ 1 593 400,00 Kč
500 000,00 Kč
F2 - Zemědělské produkty
- 1 993 400,00 Kč
F3 - Podnikání na venkově
- 900 000,00 Kč
500 000,00 Kč
F4 - Konkurenceschopné lesnictví
- 2 500 000,00 Kč
do výše alokace
F5 - Spolupráce
- 700 000,00 Kč
do výše alokace
F6 - Základní služby
+ 4 500 000,00 Kč
400 000,00 Kč
Vzhledem k tomu, že evaluační zpráva byla již řídícím orgánem schválena, lze připravit a předložit změnu SCLLD
související s úpravou programového rámce PRV (dle metodiky ŘO PRV).

3.2 Rada schvaluje aktualizaci SCLLD po provedeném střednědobém hodnocení realizace SCLLD,
doplnění aktivit a), b) a f) čl. 20 PRV (úprava všech relevantních částí) a úpravu finančního plánu
programového rámce PRV spočívající v realokaci dostupných finanční prostředků a ukládá kanceláři
MAS předložit změnu SCLLD prostřednictvím MS2014+ ke schválení ŘO.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.3 Rada schvaluje limity max CZV ve fichích F1 a F3 – 500.000,00 Kč a F6 – 400.000,00Kč a jejich
uplatnění ve výzvách MAS.
Pro: 4



Proti: 0

Zdržel se: 0

P. Matyáš nepřítomen hlasování.

Výzva MŠMT č. 02_18_071: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

MAS zjišťovala zájem potenciálních partnerů o zapojení do projektu, jehož realizátorem (předkladatelem žádosti o
dotaci, administrátor) by byla MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. Ve výzvě byla nastavena hranice minimálních CZV na
1 mil. Kč. Bohužel, ačkoliv byla možnost zapojení do projektu komunikována do území různým prostředky, zájem
potenciálních partnerů je malý a finanční nároky na aktivity těch partnerů, kteří projevili zájem se do projektu zapojit,
nejsou dostatečné. Projekt tak není možné v tomto okamžiku do výzvy předložit.
Vzhledem k průběžným uzávěrkám příjmu žádostí lze zájem průběžně kontrolovat.

4.1 Rada bere na vědomí informaci o nedostatečném zájmu potenciálních partnerů o realizaci aktivit na
podporu kvality neformálního vzdělávání (výzva MŠMT č. 02_18_071).
Zapsala: Ing. Anna Hančová
21. 5. 2019

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.05.21
21:02:02 +02'00'

………..………..………………….…………….…
Ověřil: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo (předseda)
zastoupený Alenou Šedou
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

