Zápis z jednání Rady
3. března 2020 13:00 – 15:00 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.,
Mgr. Zdeňka Flousková - SH ČMS SDH Žďár u St. Paky
Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD
Petra Vanclová – programový manažer
Lucie Zelinková – programový manažer
Lenka Šulanová – manažer MAP

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zpráva dozorčí rady
Změna Jednacího řádu MAS a Stanov MAS
Změna stanov MAS (Stanovisko ministryně č. 12 k MPIN)
Členská základna MAS
Žádost o dotaci Liberecký kraj – vyúčtování 2019, žádost na rok 2020, Malý Leader
Podpora CSV
Zápis do evidence skutečného majitele
Publicita SCLLD, MAP II (propagační předměty, TV Krkonoše)
Společná nabídka NS MAS ČR (výzva MPO)
Příprava na nové programové období
- Standardizace (souhlasy obcí, podmínky, financování)
- SCLL na nové programové období
IROP – výzva č. 9
PRV
- Výzva č. 5 – informace
- Výzva č. 6 - dokumentace
MAP II, stav, realizace a plánované aktivity
Výroční zpráva
Valná hromada
Ostatní

Zapisovatel: Lucie Zelinková
Ověřovatel: Alena Šedá

1.

Zpráva dozorčí rady

Z. Flousková a A. Hančová představily Zprávu pro radu MAS Dozorčí rady (kontrolního orgánu MAS).
1.1. Rada bere na vědomí Zprávu pro radu MAS Dozorčí rady.

2.

Změna Jednacího řádu MAS

Do programového rámce PRV byly doplněny aktivity tzv. čl. 20 (veřejná prostranství, ZŠ a MŠ, podpora spolkové
činnosti vč. knihoven). Ze strany MAS je připravena výzva s pravděpodobným termínem vyhlášení v květnu 2020.
Vzhledem k zaměření výzvy a velké absorpční kapacity území dochází k ohrožení usnášeníschopnosti zejména
výběrové komise. Z tohoto důvodu se jako vhodné jeví zvolit do VK náhradníky. Dle konzultací s ŘO tato možnost
existuje, nicméně je ji třeba zahrnout do interních dokumentů MAS. Kancelář MAS z tohoto důvodu připravila
aktualizaci jednacího řádku MAS (ve změnové verzi byl zaslán členům rady a zástupci dozorčí rady v předstihu).
Změny:
 úprava textu v principu zastoupení (definice soukromého a veřejného sektoru)
 doplnění možnosti volby náhradníků v bodech I.2, VI.1,2,3
2.1. Rada schvaluje aktualizované znění jednacího řádu s platností od 3. 3. 2020

3.

Změna stanov MAS (Stanovisko ministryně č. 12 k MPIN)

ŘO připravuje Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN. Z pracovní verze tohoto stanoviska
vyplývá nutnost úpravy stanov MAS. A. Hančová seznámila radu s případnými úpravami. U mandátu výběrové komise
bude změněna možnost volebního období z jednoho roku na minimálně 1 rok (delší mandát). Při hlasování o výběru
projektů bude nutná účast více než 50% z neveřejné sféry (doposud bylo maximálně 50%). Pokud vejde v platnost
uvedené stanovisko do data jednání VH MAS, bude připraven odpovídající bod na jednání tohoto orgánu a předložena
aktualizovaná podoba stanov ke schválení.
3.1. Rada bere na vědomí informaci o přípravě metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN a
souhlasí s přípravou aktualizované verze stanov MAS.

Pro: 5
4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská základna MAS

A. Hančová informovala Radu o ukončení členství pana Z. Macha k 31. 12. 2019 a aktuálním počtu členů k 1. 1. 2020
(33, podmínky standardizace MAS zůstaly zachovány). O vstup do MAS projevily zájem tři subjekty. Jedná se o pana
J. Novotného z Vítkovic, Atelier Relium a J. Varvařovského. Platnou Přihlášku předložil p. Novotný.
Členové rady se shodli na setkání se zájemci před jednáním valné hromady 26. 3. 2020 od 14:30, kde si vzájemně
představí své představy a očekávání.
4.1. Rada MAS ukládá kanceláři MAS pozvat zájemce o členství v MAS na schůzku 26. 3. 2020 od 14:30 MěÚ
Jilemnice.

5.

Žádost o dotaci Liberecký kraj – vyúčtování 2019, žádost na rok 2020, Malý Leader

Dne 17. 2. 2020 bylo podáno závěrečné vyúčtování neinvestiční dotace od Libereckého kraje za rok 2019. V současné
době čekáme na schválení.
Dne 20. 2. 2020 byla podána žádost o neinvestiční dotaci ve výši 120 000,00 Kč na rok 2020, kterou LK poskytuje
místním akčním skupinám na provozní výdaje.

S Libereckým krajem se též projednávala možnost financování malého tzv. Leaderu (podpora mikroprojektů na území
jednotlivých MAS, dotace LK, výzva a administrace MAS). Tato forma podpory se prozatím bohužel nepodařila
prosadit.
5.1. Rada MAS bere na vědomí stav administrace žádosti o dotaci, závěrečného vyúčtování a informace o podpoře
Malý Leader.

6.

Podpora CSV

MAS Libereckého kraje se podílejí na společném propagačním materiálu, jehož zpracování a vydání bude financovat
celostátní síť pro venkov. Materiál bude mít podobu mapy s prezentací MAS a projektů PRV.
6.1. Rada bere na vědomí informace o společné prezentaci MAS Libereckého kraje.

7.

Zápis do evidence skutečného majitele

Pro čerpání projektů spolupráce musí být proveden zápis do evidence skutečného majitele. Tento zápis nebyl dosud za
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. proveden.
7.1. Rada MAS ukládá kanceláři MAS připravit podklady pro zápis do evidence skutečného majitele, předsedovi
MAS ukládá podat návrhu k zápisu.

8.

Publicita SCLLD, MAP II (propagační předměty, TV Krkonoše)

Při realizaci projektů, které čerpají prostředky z veřejných zdrojů, je třeba dodržovat pravidla publicity. Jednou ze
zahrnutých aktivit do projektů Řídící a administrativní možnosti MAS a MAP Jilemnicko II je publicita / propagace
projektu. V následujícím období je kancelář MAS připravena tyto aktivity částečně realizovat. Bude sestaven rozpočet a
následně nakoupeny propagační předměty.
Předběžně byla oslovena i TV Krkonoše, aby vytvořila spot o MAS.
8.1 Rada schvaluje pořízení nosičů publicity v projektech Řídící a administrativní možnosti MAS a MAP Jilemnicko
II.

9.

Společná nabídka NS MAS ČR (výzva MPO)

NS MAS ČR bude podávat nabídku do výzvy MPO na zajištění krajských koordinátorů v oblasti mapování a budování
vysokorychlostního internetu. Zástupcem pro Liberecký kraj byl navržen pan Hanousek (se zapojením souhlasí), který
v současné době působí b projektu MAP Jilemnicko II. Pokud bude vybrán, bude zaměstnancem ministerstva MPO.
9.1. Rada MAS bere na vědomí informaci o nabídce NS MA ČR.

10.

Příprava na nové programové období

V současné době, kdy končí programové období 2014 – 2020 je třeba zpracovat / aktualizovat SCLLD na období
následující. Kancelář MAS činnosti již zahájila. Ve zpracování je analytická část strategie, V součinnosti s DSO
Jilemnicko probíhají na všech obcích MAS veřejná projednání nad SWOT a APP.
Statutární zástupci měst a obcí byli osloveni s žádostí o zajištění souhlasu obcí se zapojením do území působnosti MAS
na období 201-2027.
Pro nové programové období ještě není vyřešeno otázka výše kofinancování provozu MAS.
10.1.

Rada MAS bere na vědomí informace o přípravě na nové programové období.

11.

IROP – výzva č. 9

Výzva č. 9 – Bezpečně do škol a do zaměstnání byla ukončena 29. 2. 2020. Do této výzvy byla předložena jedna
žádost, která je ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
11.1.

Rada MAS bere na vědomí informace o průběhu výzvy IROP č. 9.

12.

Programový rámec PRV

Příjem žádostí ve výzvě č. 05 byl ukončen 30. 1. 2020. Na MAS bylo předloženo celkem 20 žádostí o dotaci (Fiche 1 –
Zemědělské podniky, Fiche 3 – Podnikání na venkově, Fiche 4 – Konkurenceschopné lesnictví). Celkové finanční
požadavky činí 5.176.686,- Kč. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. V rámci
administrativní kontroly bylo hodnocení u jedné žádosti z důvodu pozdního předložení ukončeno.
Na začátku března budou žádosti hodnoceny ze strany výběrové komise
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). Bude potřeba upravit interní postupy, stanovit další kritérium pro sestavení pořadí projektů.
12.1.

Rada MAS bere na vědomí informace o výzvy PRV č. 5 a 6.

13.

MAP II, stav realizace a plánované aktivity

L. Šulanová seznámila členy Rady s průběhem realizace projektu MAP Jilemnicko II. V současné době byla zahájena
aktivita spolupráce – didaktické pomůcky do škol. MAS vystavila objednávky na pomůcky dle požadavků pedagogů
(max. 10 tis. Kč na jeden zapojený subjekt). Náklady jsou zařazeny v rozpočtu projektu a hrazeny z paušálních výdajů.
Dále je plánována vzdělávací akce pro zapojené subjekty a veřejnost - Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme.
Koncem měsíce března se opět sejdou ředitelé na Klubu ředitelů a Klubu ředitelek a začne se zpracovávat evaluace
projektu. Projekt MAP Jilemnicko II. probíhá dle nastaveného harmonogramu.
13.1.

Rada MAS bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu MAP II.

14.

Výroční zpráva

Z. Flousková informovala členy Rady o podobě Výroční zprávy za rok 2019. Doplněno bude závěrečné slovo předsedy.
Zpráva bude členům MAS zaslána před jednáním valné hromady.
14.1.

Rada bere na vědomí informace o zpracování Výroční zprávy za rok 2019.

15.

Valná hromada 2020

Termín: 23. 3. 2020, 15:00.
Místo: Zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Body programu:
 Informace o členské základně MAS
 Zpráva dozorčí rady
 Výroční zpráva 2019, schválení účetní závěrky
 Informace o činnosti MAS v roce 2019
 (Stanovy MAS)
 Volba členů výběrové komise a náhradníků
 Členské příspěvky na rok 2020
15.1.

Rada ukládá kanceláři MAS zajistit organizaci valné hromady MAS, 26. 3. 2020

16.

Ostatní

Realizace SCLLD
- Zpráva o plnění ISg, kterou kancelář MAS předkládá za každé pololetí (data k 31.12.2019) byla ze strany ŘO
Schválena
16.1

Rada bere na vědomí stav realizace SCLLD.

Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS "Přiďte pobejt!" (šablony pro NNO), reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566
- Žádost o podporu byla úspěšná a projekt je vybrán k financování. Nyní je třeba připravit dokumenty k vydání
právního aktu. Začátek fyzické realizace projektu je naplánován na září 2021.
16.2

Rada bere na vědomí stav projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566 a ukládá kanceláři MAS
doložit dokumenty před vydáním právního aktu.

Krkonošská kuchařka
- Veřejnost se na nás často obrací s poptávkou na Krkonošskou kuchařku. Vydaný náklad byl již
vyčerpán. Autorská práva na grafickou část drží paní R. Oppeltová, textovou paní Z. Flousková.
Vydavatelem byla Gentiana.
16.3

Rada ukládá kanceláři MAS zjistit podmínky dotisku Krkonošské kuchařky.

Krasojízdy na rohačkách
- Z důvodu nevhodných sněhových podmínek byl letošní ročník zrušen. Novou společenskou akcí, která by
mohla krasojízdy na rohačkách doplňovat (případně letos nahradit), jsou Retrojízdy na kolečkách.
16.4

Rada ukládá kanceláři MAS zjistit podmínky, za kterých by bylo možné novou akci Retrojízdy na kolečkách
uspořádat.

Alena
Šedá

Zapisovatel: Lucie Zelinková

Ověřovatel:

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2020.03.09
12:45:17 +01'00'

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

