Zápis z jednání Rady
15. října 2019 12:30 – 14:00 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. Petr
Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou, Mgr. Zdeňka Flousková – SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky
Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD
Petra Vanclová – programový manažer
Lucie Zelinková – programový manažer

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.

Programový rámec OPZ
- Výběr projektů ve výzvách č. 12 – prorodinná opatření a 13 – sociální služby
- Výzva č. 14 – sociální služby

2.

Programový rámec IROP – výzva č. 8 - Bezpečnost dopravy

3.

Programový rámec PRV – výzva 5 - Kvalitní venkovský prostor

4.

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

5.

Valná hromada NS MAS ČR 2019, Hradec nad Moravicí

6.

Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS

7.

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.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Lucie Zelinková seznámila přítomné členy rady s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzev 12_MAS
"Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření V a 13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III. Do každé z výzev
byla předložena jedna žádost o dotaci.

12_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření V
Reg. číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476

Název projektu
Dětský klub EDDA Čistá II

Žadatel
EDDA, z. ú.

13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III
Reg. číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015479

Název projektu
Sociální práce v Jilemnici

Žadatel
Město Jilemnice

Předložené žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupily do věcného hodnocení.
Výběrová komise projekty ohodnotila (k dispozici měla expertní posudek) a sestavila seznamy projektů seřazených
sestupně dle počtu dosažených bodů (oba projekty splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení).

1.1 Šetření střetu zájmů
Po provedení šetření střetu zájmů, nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti (pohovor) podepsali členové rady etické
kodexy.
Ing. Martin Šnorbert je ve střetu zájmu ve výzvě 13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III. při výběru
projektů k podpoře se nebude účastnit hlasování.

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

1. 2 Výběr projektů
Název výzvy:
Alokace:

12_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření V
4 444 880,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu
1.
1.2.1

Žadatel

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476 EDDA, z. ú.

Název projektu
Dětský klub EDDA Čistá II

Body
85

požadovaná

Dotace
po výběrové komisi

1 697 375,00 Kč

1 442 375,00 Kč

Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 12_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření V pro podporu předloženého projektu je dostatečná.

Rada přistoupila k hlasování o výběru projektu k realizaci.
1.2.2 Rada schvaluje výběr projektu žadatele EDDA, z.ú. s názvem: „Dětský klub EDDA Čistá II“, reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476 k realizaci ve výši
dotace 1 442 375,00 Kč.

Pro: 4

Proti: 0

Název výzvy:
Alokace:

Zdržel se: 0

13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III
2 000 000,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu
1.
1.2.3

Žadatel

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015479 Město Jilemnice

Název projektu
Sociální práce v Jilemnici

Body
85

požadovaná

Dotace
po výběrové komisi

1 997 375,00 Kč

1 997 375,00 Kč

Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III pro podporu předloženého projektu je dostatečná.

Rada přistoupila k hlasování o výběru projektu k realizaci.
1.2.4

Pro: 3

Rada schvaluje výběr projektu žadatele Město Jilemnice s názvem: „Sociální práce v Jilemnici“, reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015479.

Proti: 0
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Zdržel se: 0

2.

Programový rámec IROP

Kancelář MAS připravila v návaznosti na hodnotící kritéria výzvy IROP č. 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROPBezpečně do škol a do zaměstnání – II kontrolní listy. Dne 4. 10. 2019 byly kontrolní listy schváleny ze strany ŘO
IROP. Nyní je třeba jejich konečné znění schválit i ze strany rozhodovacího orgánu MAS.
2.1. Rada schvaluje kontrolní listy pro výzvu IROP č. 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a do
zaměstnání – II ve znění po schválení ŘO dne 4. 10. 2019.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

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. Doposud v informačním systému neidentifikujeme
žádnou podanou žádost o podporu. Navíc se nyní systém potýká s problémy, kdy probíhá jeho přenastavování na nové
produkční prostředí (nepřístupnost funkcí).
Kancelář MAS navrhla radě prodloužit termín ukončení příjmu žádostí o podporu.
2.2. Rada schvaluje posun termínu ukončení příjmu žádostí výzvy názvem 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROPBezpečně do škol a do zaměstnání – II na 31. 12. 2019.

Pro: 3
3.

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Mejvald)

Programový rámec PRV

V programovém rámci PRV je připravena výzva č. 5 – fiche 1, 3 a 4. V současné době je dokumentace předložena ke
kontrole na SZIF. Výzva bude vyhlášena 12/2019, přičemž podávat žádosti o podporu bude možné od 1. 2. 2020.
Výzva č. 6 se bude týkat aktivit, které jsou zařazeny v nové fichi 5 – Kvalitní venkovský prostor. Je třeba připravit
dokumentaci k výzvě tak, aby ji bylo možné vyhlásit hned po ukončení výzvy č. 5. Min. výše CZV projektu
50.000,00 Kč a maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí 400.000,00 Kč
Dostupná alokace: 4.500.000,00 Kč, výše dotace 80% CZV
Kancelář MAS připravila návrh preferenčních kritérií. V této fichi budou o finanční podporu usilovat projekty z různých
oblastí (a) veřejná prostranství v obcích, b) mateřské a základní školy a f) kulturní a spolková zařízení). Dle bodového
hodnocení bude sestavován pouze jeden seznam projektů.
Návrh hodnocených oblastí:
- Proveditelnost: Délka fyzické realizace projektu
- Efektivnost a hospodárnost: Velikost projektu
- Účelnost: Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
- Potřebnost pro území MAS: Charakter a velikost obce
- Potřebnost pro území MAS: Preference zvolených aktivit čl. 20
3.1. Rada schvaluje preferenční kritéria pro výzvu č. 06 a ukládá kanceláři MAS připravit kompletní dokumentaci
k výzvě PRV č. 6 s alokací 4.500.000 Kč a tu předložit ke schválení řídícímu orgánu PRV (resp. na SZIF).

Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 0

4.

OP VVV, VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 11. 10. 2019 MAS předložila žádost o podporu v Operačním programu VVV, výzvy č. 02_18_071 – Zvyšování
kvality neformálního vzdělávání (šablony pro NNO), název Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS "Přiďte
pobejt!", reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566. MAS vystupuje v pozici žadatele a má zodpovědnost za
realizaci klíčové aktivity 1 – řízení projektu. Ostatní klíčové aktivity – povinně volitelné aktivity budou realizovat
zapojení partneři. Do projektu se jich nakonec zapojilo 5 (Oblastní charita Jilemnice, Janovka z.s., SH ČMS SDH Žďár
u Staré Paky, z.s., SH ČMS - SDH Čistá u Horek, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Martinice. S partnery byly
podepsány partnerské smlouvy (platnost, účinnost)
CZV projektu činí: 1 393 311 Kč
Výdaje odpovídající řízení projektu jsou: 491 487 Kč (35%)
Realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
15. 10. 2019 (14:00) byla průběžná uzávěrka příjmu žádostí
4.1. Rada bere na vědomí informace o předložení žádosti o dotaci reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566.

5.

Valná hromada NS MAS ČR

Dne 12. 11. 2019 se v Hradci nad Moravicí koná valná hromada NS MAS ČR. MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. zde zastupuje
předseda Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, paní Alena Šedá. Zastupování člena lze delegovat. Z důvodu
vytíženosti, paní Šedá udělí plnou moc k zastupování A. Hančové.
5.1. Rada souhlasí se zastupováním MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na valné hromadě NS MAS ČR dne 12. 11. 2019
Annou Hančovou.

6.

Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS

Ke dni 30. 9. 2019 končila třetí etapa projektu s názvem: Řídící a administrativní schopnosti MAS
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073). Ještě před ukončením této etapy byla podána žádost o změnu, jejímž předmětem
byla úprava finančního plánu projektu dle skutečného průběhu čerpání a navýšení monitorovacích indikátorů.
V současné době probíhá stále schvalování změny ze strany ŘO. Zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu vážící se
ke třetí etapě bude možné založit a podat až po schválení uvedené změny.
6.1. Rada bere na vědomí stav projektu s názvem Řídící a administrativní schopnosti MAS (registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073).

7.

Čistá řeka Jizera 2019

Ve dnech 4. a 5. 10. 2019 probíhal druhý ročník akce Čistá řeka Jizera. Do projektu se aktivně zapojila MŠ Poniklá.
Zájem z řad veřejnosti nebyl dostatečný, do vyhlášené soutěže nebyly zaslány fotografie.
7.1. Rada bere na vědomí informace o akci Čistá řeka Jizera.
Zapisovatel: Anna Hančová

Ověřovatel:

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

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.10.16
09:50:54 +02'00'

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

