Zápis z jednání Rady
18. září 2019 13:00 – 14:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, s.r.o., Ing. Martin Šnorbert –
Město Jilemnice, Leoš Mejvald – Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, Ing. Ivan
Karbusický – FARMA HUCUL, s.r.o.
Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD
Petra Vanclová – programový manažer
Lenka Šulanová – manažer MAP
Lucie Zelinková – programový manažer

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.

MAP Jilemnicko II – informace z průběhu realizace projektu

2.

PRV – informace o výzvě č. 3, 4, následující plánované výzvy

3.

OPZ
- Informace o ukončených výzvách č. 12 a 13
- Výzva č. 14

4.

IROP – informace o vyhlášené výzvě č. 8

5.

Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS

6.

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

7.

Trh volného času

8.

Akce čistá řeka Jizera 2019

Zapisovatel: Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá

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

1.

MAP Jilemnicko II

Lenka Šulanová seznámila přítomné členy rady s postupem realizace projektu MAP II. Aktuálně začíná druhý rok
realizace tzv. aktivit spolupráce projektu (např. rodilý mluvčí, program Klima školy aj.). Všechny aktivity se realizují
podle plánu, v některých aktivitách došlo k obměně při zapojení škol z důvodu zapojení co nejširšího počtu škol. Novou
aktivitou pro letošní školní rok je aktivita Sdílený psycholog, která by zapojena díky personálního zajištění pozice.
Zapojení nové aktivity bylo odsouhlaseno ze strany řídícího orgánu a školy aktivitu vítají.
V červnu byla podána zpráva o realizaci projektu s žádostí o platbu. Zatímco zpráva o realizaci byla ze strany řídícího
orgánu schválena, žádost o platbu stále čeká na administraci (ŘO neplní harmonogram).

1.1. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 03 a 04 MAS programového rámce PRV.

2.

Program rozvoje venkova (PRV)

Petra Vanclová seznámila přítomné členy rady s postupem administrace projektů doporučených k financování ve výzvě
č. 03 a č. 04. 10 projektů z výzvy č. 3 je již zrealizováno, podány žádosti o proplacení a některé již i proplaceny. Pouze
jeden projekt ještě nepodal žádost o proplacení. Projekty z výzvy č. 4 procházejí administrativní kontrolou SZIF a 5
z nich již má kladný výsledek.

2.1. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 03 a 04 MAS programového rámce PRV.
3.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Lucie Zelinková seznámila přítomné členy rady s výsledky výzev OPZ č. 12 a 13. Do výzev byly přijaty dva projekty
žadatelů Město Jilemnice (sociální služby) a EDDA, z. ú. (prorodinná opatření). Projekty splnily kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti. V současné době probíhá další administrace věcným hodnocením.
Registrační č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015479
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476

Název projektu
Sociální práce v Jilemnici
Dětský klub EDDA Čistá II.

CZV projektu
1 997 375,00 Kč
1 697 375,00 Kč

Anna Hančová zhodnotila stav čerpání alokovaných finančních prostředků (předpokladem je úspěšná administrace výše
uvedených projektů).
Opatření Sociální služby bylo vyčerpáno. Zbývající alokace 2.625,00 Kč
Naopak v opatření Prorodinná opatření zbývají poměrně významné finanční prostředky ve výši 2.747.505,00 Kč.
Na podzim 2019 zbývá jediný termín pro vyhlášení výzev OPZ, v následujícím roce budou rozdělovány již pouze
zbytkové finanční alokace (ŘO zhodnotí stav čerpání). Existuje riziko ztráty nevyužitých finančních prostředků. Jako
vhodné se jeví vyhlásit ještě jednu výzvu OPZ ve zkráceném procesu schvalování ze strany ŘO. Kancelář MAS
provedla šetření absorpční kapacity a identifikovala potenciální projekt v oblasti sociálních služeb. Proto navrhuje
požádat ŘO o přesun volných finančních prostředků (2.747.505 Kč) z opatření OPZ 4 - prorodinná opatření do opatření
OPZ 1 - sociální služby a připravit a vyhlásit výzvu č. 14 Sociální služby IV s celkovou výší CZV 2.750.130 Kč.

3.1. Rada schvaluje přesun volné finanční alokace ve výši 2.747.505,00 Kč z opatření OPZ 4 – Prorodinná
opatření do opatření OPZ 1 – Sociální služby a ukládá kanceláři MAS požádat o uvedený přesun finanční
alokace řídící orgán OPZ.

Pro: 4

Proti: 0

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobejt.cz
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Zdržel se: 0

3.2. Rada schvaluje výzvu č. 14 OPZ – Sociální služby IV, včetně související dokumentace. Stanovuje: datum
vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ shodně na 24. 9. 2019 (8:00
hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 15. 11. 2019 (12:00), alokace výzvy MAS
(CZV): 2.750.130,00 Kč. Minimální výše CZV projektu není stanovena, maximální výše CZV projektu je
stanovena do výše dostupné alokace. Zároveň schvaluje možnost posunutí termínu vyhlášení výzvy a to
v případě, že do konce termínu nebude přijata žádná žádost o dotaci.

Pro: 4

4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Integrovaný regionální operační program (IROP)

1. 9. 2019 byla v programovém rámci IROP vyhlášena 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a do
zaměstnání – II. V současné době probíhá příjem žádostí o dotaci. V nejbližší době bude uspořádán seminář pro
potenciální žadatele.

4.1. Rada bere na vědomí stav výzvy IROP č. 8 a názvem 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do
škol a do zaměstnání – II .

5.

Trh volného času

Dne 5. 9. 2019 MAS uspořádala Trh volného času, společenskou akci, na které se prezentovaly volnočasové aktivity pro
děti a mládež z Jilemnice, Benecka a Horních Štěpanic. Na akci přišlo přes sto dětí. Současně byly připraveny webové
stránky, kde jsou možnosti trávení volného času organizovanou formou přehledně uspořádány (www.mas-volnycas0.webnode.cz). Záměrem je rozšířit přehled na celé území MAS. Možností je přesunout následně administraci na
jiný subjekt.

5.1. Rada bere na vědomí informace o akci Trh volného času.
6.

Akce Čistá řeka Jizera 2019

Ve dnech 4. a 5. 10. 2019 se bude konat druhý ročník projektu Čistá řeka Jizera. Hlavním pořadatelem je MAS
Mladoboleslavský venkov. Předmětem akce je úklid koryta řeky Jizery a jejího okolí od všeho, co tam nepatří.
Vzhledem k charakteru území volíme jako v loňském roce neorganizované zapojení. Úklidové prostředky jsou umístěny
v informačních centrech v Rokytnici nad Jizerou a Jilemnici a v kanceláři MAS. Obce, v jejichž katastru Jizera protéká,
byly osloveny ve věci součinnosti při případném svozu sebraného odpadu.
MAS „Přiďte pobejt!“ vyhlašuje soutěž o „NEJ fotografii z úklidu“ a „NEJ smetí“. Odměnou pro vítěze budou
propagační předměty projektu a MAS.

6.1. Rada souhlasí se zapojením do akce Čistá řeka Jizera 2019.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Alena
Šedá
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Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.09.20
08:21:56 +02'00'

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

