Zápis z jednání Rady
7. května 2020 13:00 – 15:10 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, 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
Lucie Zelinková – programový manažer
Lenka Šulanová – manažer MAP

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1. Potvrzení usnesení per rollam (25. 3. 2020, 21. 4. 2020)
2. Informace o jednání VK per rollam
3. Informace o jednání VH per rollam
4. Harmonogram výzev IROP pro rok 2020, Dokumentace výzva IROP č. 10
5. Standardizace MAS (Stanovisko ministryně č. 12 k MPIN)
6. Valná hromada 2020
7. Regiony sobě – akce NS MAS
8. Aktuality z projektu MAP Jilemnicko II.
9. Střední článek vedení a podpory regionálního školství
10. Jiné
Zapisovatel: Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá

1.

Jednání rady MAS per rollam

S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových
opatření, bylo MAS doporučeno v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná
rozhodnutí přijímat korespondenční form ou (hlasování per rollam). MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. má možnost hlasování
per rollam zakotvenou v platném jednacím řádu ze dne 3. 3. 2020 (čl. II, II.2, II.2.5).
Hlasování rady ve věci výběru projektů ve výzvách IROP č. 9 se zaměřením na bezpečnost dopravy a PRV č. 5
obsahující fiche 1 – zemědělské podniky, 3 – podnikání na venkově a 4 – konkurenceschopné lesnictví proběhlo
elektronickou poštou.
Hlasování bylo pro uvedené programové rámce organizováno zvlášť ve dnech 24. 3. 2020 – 27. 3. 2020. Navržená
usnesení byla schválena dne 25. 3. 2020.
o Rada schvaluje výběr projektu žadatele Obec Martinice v Krkonoších s názvem Autobusová zastávka a přechod
pro chodce na cyklotrase v Martinicích v Krkonoších (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013589) k realizaci.
o
o
o

1.1 Rada schvaluje výběr projektů č. 2020-108-005-001-041, 2020-108-005-001-036,
2020-108-005-001-043, 2020-105-005-001-042, 2020-108-005-001-044, 2020-108-005-001-030,
2020-108-005-001-027 k realizaci.
1.2 Rada schvaluje výběr projektů č. 2020-108-005-003-029, 2020-108-005-003-026 k realizaci.
1.3 Rada schvaluje výběr projektu č. 2020-108-005-004-021 k realizaci.

Další jednání korespondenční formou bylo organizováno z důvodu schválení výzvy PRV č. 06 – fiche 6 – kvalitní
venkovský prostor a související dokumentace. Lhůta pro hlasování trvala od 17. 4. 2020 do 21. 4. 2020. Navržené
usnesení bylo radou přijato dne 20. 4. 2020
o Rada schvaluje aktualizované znění výzvy PRV č. 6 a související dokumentaci.
1.1. Rada potvrzuje usnesení rady přijatá per rollam dne 25. 3. 2020 a 20. 4. 2020.

2.

Jednání výběrové komise MAS per rollam

Výběrová komise využila s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per rollam při
věcném hodnocení žádostí o podporu v programových rámcích PRV (výzva č. 5) a IROP (výzva č. 9) ačkoliv tuto
možnost nemá výslovně uvedenou v interních postupech. Jednání bylo provedeno v souladu s platným jednacím řádem
MAS. Hodnocení byla provedena a seznamy hodnocených projektů seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů
sestaveny ve dnech 18. 3. 2020 a 20. 3. 2020.
2.1. Rada bere na vědomí, že výběrová komise využila s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup
rozhodování per rollam při věcném hodnocení projektů/ žádostí o podporu předložených ve výzvách IROP č. 9
a PRV č. 5 per rollam.

3.

Jednání valné hromady MAS per rollam

Z důvodu mimořádné situace a nebezpečí prodlení probíhalo v termínu 23. 3. 2020 – 29. 3. 2020 korespondenční
jednání valné hromady MAS. Navržená usnesení byla přijata dne 26. 3. 2020.
o Usnesení 01/2020: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. za rok 2019.
o Usnesení 02/2020: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a převod zisku běžného
období na účet 932 019 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
3.1. Rada bere na vědomí, že valná hromada využila vzhledem k mimořádné situaci a nebezpečí z prodlení postup
rozhodování per rollam při rozhodování o schválení výroční zprávy MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. za rok 2019 a

výsledku hospodaření za rok 2019 a převodu zisku běžného období na účet 932 019 – nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.

4.

Harmonogram výzev IROP pro rok 2020, dokumentace k výzvě IROP č. 10

Ve výzvě IROP č. 9 byl ze strany MAS doporučen k financování jediný projekt. Bohužel, ze strany žadatele nebylo
možné splnit podmínky závěrečného ověření způsobilosti a od realizace projektu odstoupil. Pro MAS se tak uvolnila
celá finanční alokace výzvy č. 9. V souladu s pokynem rady připravila kancelář MAS novou výzvu IROP č. 10
v opatření 1.1 (bezpečně do škol a zaměstnání). Ve svých parametrech je výzva shodná s výzvou č. 9 vyjma lhůt pro
příjem žádostí. Vyhlášena bude 18. 5. 2020, příjem žádostí o podporu bude trvat od 18. 5. 2020 do 17. 6. 2020.
4.1.

Rada schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev IROP pro rok 2020.

Pro: 4
4.2.

Zdržel se: 0

Rada schvaluje výzvu č. 10 v programovém rámci IROP s názvem 10.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROPBezpečně do škol a zaměstnání-IV a související dokumentaci.

Pro: 4
5.

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Standardizace MAS

Dle pravidel, která jsou uvedena v Metodickém stanovisku ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN, musí MAS, které
se chtějí zapojit v příštím programovém období do realizace SCLLD, resp. čerpat finanční zdroje z evropských fondů,
projít procesem kontroly plnění podmínek standardizace. Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS se budou
podávat do výzvy, která je již vyhlášena. Příjem žádostí bude probíhat od 25. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
Jak bylo již avizováno na minulém, prezenčním jednání rady, bude vhodné do okamžiku podání žádosti provést změnu
stanov MAS. (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 %).
5.1.

6.

Rada bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS.

Valná hromada MAS

Valná hromada MAS se měla konat v termínu 23. 3. 2020. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení
shromažďování osob se toto jednání prezenční formou neuskutečnilo.
Bod jednání - Výroční zpráva 2019, schválení účetní závěrky byl z důvodů mimořádné situace a nebezpečí prodlení
valnou hromadou projednán / schválen korespondenčně - per rollam.
Nový termín jednání valné hromady: 18. 6. 2020, 15:00. (rada bude mít jednání od 14:00)
Místo: Zasedací místnost MěÚ Jilemnice (pokud bude k dispozici)
Body programu:
1. Potvrzení přijetí usnesení přijatých korespondenčním hlasováním (Výroční zpráva 2019, schválení účetní závěrky)
2. Informace o členské základně MAS
3. Zpráva dozorčí rady
4. Informace o činnosti MAS v roce 2019
5. Stanovy MAS
6. Volba členů výběrové komise a náhradníků
7. Členské příspěvky na rok 2020
6.1. Rada ukládá kanceláři MAS zajistit organizaci valné hromady MAS, 18. 6. 2020

6.2. Rada MAS ukládá kanceláři MAS pozvat zájemce o členství v MAS na schůzku 18. 6. 2020 od 14:30.

Pro: 4
7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Regiony sobě

Regiony sobě je celostátní akce NS MAS ČR. Jedná se o iniciativu k podpoře místních výrobců a poskytovatelů služeb.
Jde o to, seznámit obyvatele MAS s možnostmi, jak podpořit místní ekonomiku. Zapojení jednotlivých MAS je
dobrovolné.
V současné době jsou zpracovávány a vydávány propagační materiály (NS MAS ČR zajišťuje grafický návrh, případný
tisk lze uplatnit v rámci režijních výdajů MAS) a je připravena webová prezentace www.regionysobe.cz. Zde MAS
vyplňují karty místních podnikatelů – na základě jejich zájmu o zapojení. Lze určit pořadí, nejprve partner MAS, držitel
regionální značky, apod.
Do akce se již zapojila sousední Místní akční skupina Krkonoše. Bylo by dobré v této věci spolupracovat, být pro
veřejnost přehlednější a nedělit Krkonoše na více částí. Také by bylo zajímavé vytvořit prostor pro setkávání nabídky a
poptávky práce. To by šlo vytvořit například na sociální síti FB.
7.1. Rada MAS schvaluje zapojení do akce Regiony sobě ve spolupráci s MAS Krkonoše.

Pro: 4
8.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Aktuality z projektu MAP II

L. Šulanová informovala radu o aktuálním dění v projektu MAP Jilemnicko II. V souvislosti s uzavřením škol z důvodu
nařízení Vlády ČR došlo v projektu k omezení či pozastavení některých implementačních aktivit, neboť jsou navázány
na běžný chod školy (rodilý mluvčí, polytechnické kroužky, DVPP apod.). Po dohodě se školami nedošlo k přesunu
těchto aktivit do on-line prostoru. Aktivity budou opět realizovány po otevření škol či v příštím školním roce. Na plnění
indikátorů to nebe mít vliv. Naopak některé aktivity (sdílený psycholog, on-line Klub ředitelů apod.) se daří realizovat i
při omezeném fungování škol. V souvislosti s uvolňováním opatření (po 11. 5.) proběhnou i plánované workshopy
k pořízeným sdíleným pomůckám. Uskuteční se 20. a 21. 5. 2020.
V souladu s harmonogramem projektu probíhá aktuálně hodnocení projektu ze strany realizačního týmu, řídícího
výboru, pracovních skupin, cílových skupin projektu. Zpracování evaluace a její výstupy budou známy na koncsi června
2020.
8.1. Rada MAS bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu MAP II.

9.

Střední článek vedení a podpory regionálního školství

L. Šulanová informovala radu o požadavku NS MAS na realizaci interní diskuze v rámci MAS v celé ČR na téma
střední článek vedení a podpory regionálního školství. Diskuze má probíhat ve dvou fázích: 1) vertikální (seznámení
s odbornými materiály), 2) horizontální (projednání v rámci MAS příslušného kraje) – do konce května. V rámci
diskuze budou projednávány 2 základní otázky: 1) Jak by mohl efektivně fungovat střední článek vedení regionálního
školství? 2) Jaká by měla být role MAS ve fungování středního článku? Celokrajské diskuze se mají dle požadavku NS
MAS účastnit vždy minimálně 1 zástupce MAS a 1 zástupce MAP za každou MAS z kraje, dále krajský člen výboru NS
a člen PS pro vzdělávání. Diskuze má být realizována metodou facilitace a její výstupy budou zpracovány do
shrnujícího materiálu za všechny kraje. Tento materiál bude předložen Výboru NS MAS ke schválení.
Rada MAS diskutovala o podobě středního článku vedení a podpory regionálního školství a provedení diskuze, zejména
ve vztahu k povinné otázce č. 2 (Jaká má být role MAS ve fungování středního článku?). Rada MAS vidí jako důležité
zahájit diskuzi v území za účelem zjištění názoru relevantních aktérů (zřizovatelé, ředitelé škol). L. Šulanová uvedla, že
zejména ze strany ředitelů škol nebude v současné situaci vůle a kapacita k setkání nad tímto tématem. Rada MAS se
shodla, že vidí jako nepřínosnější variantu, aby byl střední článek co nejblíže školám – na úrovni ORP. V takovém
případě se do středního článku zapojí i MAS.

9.1. Rada bere na vědomí informace o plánovaném zavedení středního článku vedení a podpory regionálního
školství a ukládá kanceláři MAS zahájit diskusi s dotčenými aktéry v území.

Pro: 4
10.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Jiné

Výzva PRV č. 6
- Výzva PRV č. 6, která obsahuje fichi 6 – kvalitní venkovský prostor, byla vyhlášena dne 4. 5. 2020, příjem
žádostí trvá do 30. 6. 2020. Zájem o realizaci projektů v této výzvě je velký, finanční alokace pravděpodobně
nebude dostačující.
10.1

Rada bere na vědomí vyhlášení výzvy PRV č. 6.

Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS "Přiďte pobejt!" (šablony pro NNO), reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566
10.2

Dle požadavku ŘO a v souladu s pokynem rady byly doloženy všechny přílohy k vydání právního aktu.
Rada bere na vědomí stav projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566.

Alena
Šedá
……………………………..…………………….…
Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2020.05.12
12:15:55 +02'00'

Zapisovatel: A. Hančová

Ověřovatel:

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá

