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

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

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.

Programový rámec PRV – výzva č. 5 a výzva č. 6

2.
3.

Programový rámec OPZ
- Výběr projektů ve výzvě č. 14 – sociální služby
Změna SCLLD č. 6

4.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_071

5.

Projekt MAP Jilemnicko II.

6.

Spolupráce s Libereckým krajem

7.

Přehled činnosti za rok 2019

8.

Členská základna MAS, Valná hromada MAS

9.

Ostatní

Zapisovatel: Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá

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

1.

Programový rámec PRV

V programovém rámci PRV jsou řídícím orgánem SZIF odsouhlasené texty výzev č. 5 a 6. a související dokumentace,
stejně tak jsou odsouhlasena i preferenční kritéria.
Výzva PRV č. 5:


1 Zemědělské podniky (alokace 1.764.216,00 Kč, min. výše způsobilých nákladů je 50.000,00 Kč; maximální
výše způsobilých nákladů je 500.000,00 Kč).



3 Podnikání na venkově (alokace 634.154,00 Kč, min. výše způsobilých nákladů je 50.000,00 Kč; maximální
výše způsobilých nákladů je 500.000,00 Kč).



4 Konkurenceschopné lesnictví (alokace 1.000.000,00 Kč, min. výše způsobilých nákladů je 50.000,00 Kč;
maximální výše způsobilých nákladů je 2.000.000,00 Kč).

Celková alokace výzvy je 3.407.370 Kč.
Vyhlášení výzvy: 16. 12. 2019, příjem žádostí 1. 1. - 30. 1. 2020. Registrace na SZIF 19. 4.,
Výzva PRV č. 6:


6 Kvalitní venkovský prostor (alokace 4.500.000,00 Kč, min. výše způsobilých výdajů je 50.000,00 Kč;
maximální výše způsobilých nákladů je 400.000,00 Kč)
Podporované aktivity
- veřejná prostranství v obcích
- mateřské a základní školy
- kulturní a spolková zařízení

Vyhlášení výzvy: 1. 5. 2020, příjem žádostí 1. 5. - 31. 5. 2020, registrace na SZIF 30. 8. 2020. Pro žadatele budou
připraveny informační akce předem, pravidla výzvy budou zveřejněna prostřednictvím avíza výzvy. (Pravidla SZIF
neumožňují vyhlásit výzvu č. 6 dříve, než bude ukončena výzva 5 (resp. podány vybrané projekty z této výzvy na
SZIF).
Dokumentace k výzvám:
Nově je výzvě upřesněna podmínka místa realizace projektu, které musí být pouze na území MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Tato informace byla v interních postupech, pro větší přehlednost je vložena nyní i do výzvy. Žadatelé mohou předkládat
projekty pouze, pokud je místo realizace projektu na území MAS – zároveň je to kritérium přijatelnosti projektu.

1.1. Rada schvaluje výzvy PRV č. 5 a 6 a související dokumentaci.

Pro: 5

Proti: 0

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

Zdržel se: 0

2.

Programový rámec OPZ

Výběr projektů ve výzvě č. 14 – sociální služby
Lucie Zelinková seznámila přítomné členy rady s žádostí o podporu, která byla předložena v rámci výzvy 14_MAS
"Přiďte pobejt!"_OPZ_sociální služby IV. Do výzvy byla předložena jedna žádost o dotaci.

14_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby IV
Reg. číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866

Název projektu
SAS pro rodiny s dětmi v Jilemnici

Žadatel
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Předložená žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupila do věcného hodnocení. Výběrová
komise projekt ohodnotila (k dispozici měla expertní posudek) a sestavila seznam projektů seřazených sestupně dle
počtu dosažených bodů (projekt splnil minimální bodovou hranici věcného hodnocení). VK požaduje doplnění
monitorovacích indikátorů před podpisem právního aktu, projekt byl odsouhlasen VK s výhradou. V dalším procesu
hodnocení bude předložen k závěrečnému ověření na ŘO – MPSV.

1.1 Šetření střetu zájmů
Po provedení šetření střetu zájmů, nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti (pohovor) podepsali členové rady etické
kodexy. Nikdo ze členů nebyl ve střetu zájmu.

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

1. 2 Výběr projektů
Název výzvy:
Alokace:

14_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby IV
2 750 130,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Diakonie ČCE –

1.
1.2.3

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866 středisko Světlo ve
Vrchlabí

SAS pro rodiny s dětmi v Jilemnici

Body
60

požadovaná

Dotace
po výběrové komisi

2 749 125,00 Kč

2 749 125,00 Kč

Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 14_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby IV pro podporu předloženého projektu je dostatečná.

Rada přistoupila k hlasování o výběru projektu k realizaci.
1.2.4 Rada schvaluje výběr projektu žadatele Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí s názvem: „SAS pro rodiny s dětmi v Jilemnici“, reg. číslo:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866.

Pro: 5

Proti: 0

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

Zdržel se: 0

3.

Změna SCLLD č. 6

V SCLLD v opatření 1.2 - investice do sociálních služeb došlo k úspoře ve výši 822.891,60 Kč (dotačních), indikátory
jsou zde naplněny. Dalším opatřením, ve kterém jsou realizovány úspory, je 1.4 – infrastruktura vzdělávání. Tam je
uvolněno celkem 96 541 Kč. V současné době probíhá příjem žádostí ve výzvě č. 8 VÝZVA MAS „PŘIĎTE
POBEJT!“ – BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ - II s alokací 559.073,55 Kč (příspěvek ERDF). Výzva bude
ukončena 31. 12. 2019. Zatím nebyla prostřednictvím systému předložena žádná žádost.
Zbytkové alokace jsou v daných opatřeních, ve kterých zbývají uspořené finance, nevýznamné a nelze předpokládat
poptávku potenciálních žadatelů o realizaci takto malých projektů. Pro zajištění efektivity realizace SCLLD –
programového rámce IROP a dočerpání celé alokace je vhodné přesunout uspořené finanční prostředky do jednoho
opatření, kde existuje dostatečná absorpční kapacita a to do opatření 1.1 – Bezpečnost dopravy. S přesunem je třeba
upravit i harmonogram finančního plánu právě v souvislosti s výše uvedeným přesunem, kdy výdaje opatření 1.1 budou
přesunuty z roku 2020 na rok 2021.
3.1. Rada schvaluje změnu SCLLD č. 6 spočívající v přesunu zbytkových alokací z opatření 1.2 a 1.4 do opatření 1.1
– Bezpečnost dopravy a související úpravu finančního harmonogramu čerpání PR IROP.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Mejvald)

Po schválení změny SCLLD č. 6 ze strany ŘO, bude možné vyhlásit výzvu č. 9 VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ –
BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ - III, do které bude alokována celková zbytková (disponibilní) alokace PR
IROP. Tato výzva se od předchozí liší pouze v údajích o dostupné alokaci, max. výši CZV a jsou zde zohledněny změn
plynoucí z revize metodiky ŘO.
3.2. Rada schvaluje výzvu č. 9. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a do zaměstnání – III, včetně
související dokumentace (ve znění po zapracování připomínek ŘO).

Pro: 5
4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

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. Žádost prošla hodnocením formálních náležitostí a
přijatelnosti a je ve fázi věcného hodnocení. Výsledky z fáze věcného hodnocení zatím nejsou známy.
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.

Projekt MAP Jilemnicko II.

Projekt MAP Jilemnicko II. je téměř v polovině realizace projektu (ke konci ledna 2020). Všechny aktivity jsou
realizovány v souladu s plánovaným harmonogram a v plánovaném objemu. Nad rámec plánovaných aktivit je nově
doplněna další aktivita spolupráce - Podpora čtenářství, kterou na svém zasedání dne 11. 12. 2019 odsouhlasil řídící
výbor projektu. Realizační tým požádá o změnu v projektu (zapojení nové aktivity spolupráce) na ŘO. V případě
odsouhlasení bude aktivita realizována od ledna 2020. Do 31. 12. 2019 bude předložena 3. zpráva o realizaci projektu.
5.1. Rada bere na vědomí informace o stavu realizace projektu MAP Jilemnicko II.

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

6.

Spolupráce s Libereckým krajem

Na základě podnětu zástupců MAS Libereckého kraje byla ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje přislíbena
snaha o zajištění dalších finančních prostředků pro MAS na tzv. Malý LEADER (ML). Prostřednictvím ML by bylo
možné podporovat mikroprojekty z území MAS. Prozatím se jedná o podporu neziskových organizací, společenské,
sportovní, kulturní a zájmové akce. Předpokládaná maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 10.000 Kč.
Výsledek bude znám na začátku nového roku.
Dotace na provozní činnost MAS budou zachovány (včetně režimu a výše). S touto dotací se pracuje velmi dobře,
pravidla jsou jasná a vyúčtování dotace nepředstavuje významnou administrativní zátěž.
Stejně tak bude zachován rozpočet na společnou prezentaci MAS Libereckého kraje
Vzhledem ke zbývajícím finančním prostředkům a stavu tiskárny v kanceláři, navrhuje kancelář MAS zakoupit novou
inkoustovou tiskárnu A3 vč. scanneru.
6.1 Rada bere na vědomí informaci o dotační podpoře Libereckého kraje.
6.2 Rada schvaluje zakoupení nové tiskárny A3 se scannerem do kanceláře MAS.

Pro: 5
7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přehled činnosti za rok 2019

Leden 2019 – volba zástupců MAS Libereckého kraje do NS MAS ČR. A. Hančová je zástupkyně MAS v Libereckém
kraji do Národní sítě MAS (zároveň zástupce v NSK a RSK – náhradník). L. Šulanová je zvolena do pracovní skupiny
Vzdělávání NS MAS.
Únor 2019 – tradiční Krasojízdy na rohačkách.
Březen 2019 – Den Země pro děti z jilemnických škol.
Srpen 2019 – stánek MAS na Pouťových farmářských trzích.
Září 2019 – Trh volného času – nabídka volnočasových aktivit pro děti.
Říjen 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. Již je znám termín na
příští rok (9.-10.10.2020), mohou se zapojit i další školy.
Se stejnými akcemi počítáme i na rok 2020.
7.1 Rada bere na vědomí informace o přehledu činnosti MAS za rok 2019.

8. Členská základna MAS, Valná hromada MAS
V roce 2020 dojde ke změně ve členské základně – pan Zdeněk Mach chce ze spolku vystoupit (fyzická osoba
podnikající, soukromý sektor). Zároveň ale projevil zájem o členství p. Varvařovský - Mnoho světů Jilemnice (podpora
komunitního života, komunální politiky apod.).
Paní Marie Karbusická avizovala žádost o uvolnění z funkce členky výběrové komise MAS.

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

V souvislosti s plánovaným vyhlášením výzvy PRV č. 6 – Kvalitní venkovský prostor, vyvstává riziko střetu zájmů
několika členů výběrového orgánu a tím nemožnosti zajištění usnášeníschopnosti. Z tohoto důvodu by bylo vhodné na
valné hromadě zvolit nejen VK na následující období, ale i náhradníky. Náhradník přitom nemusí být zvolen pro
konkrétního člena (sektor, zájmovou skupinu), ale je třeba sledovat % zastoupení sektoru a zájmových skupin.
I všechny tyto body bude třeba projednat na Valné hromadě MAS. Plánovaný termín: 26. 3. 2020.
Na VH bychom chtěli členům věnovat propagační hrneček MAS „Přiďte pobejt!“ od regionálního výrobce (hrazeno
z provozní dotace).
8.1 Rada bere na vědomí informace o změnách v členské základně MAS.
8.2 Rada ukládá kanceláři MAS informovat členy MAS o termínu konání VH a zajistit stanovisko případných
náhradníků.
8.3 Rada MAS souhlasí s nákupem propagačních hrnečků pro členy MAS.

9. Ostatní
V příštím roce (v první polovině 2020) bude probíhat kontrola plnění podmínek standardizace.
Alokace PRV bude ze strany ŘO navýšena a realizace prodloužena o 1 rok.

Alena
Šedá

Zapisovatel: Anna Hančová

Ověřovatel:

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

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.12.16
11:07:41 +01'00'

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

