Zápis z jednání Rady
14. října 2020 8:30 – 10:15 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

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.

IROP – výzva č. 10

2.

Příprava na programové období 2021+

3.

Podpora CSV

4.

Projekty MAS v realizaci

5.

Akce MAS

Zapisovatel: Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá

1.

IROP – výzva č. 10

Dne 11. 9. 2020 bylo ukončeno věcné hodnocení žádostí o podporu, které byly předloženy v rámci výzvy
č. 475/06_16_038/CLLD_16_01_047, s názvem 10.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnáníIV.
Výběrová komise provedla věcné hodnocení a posléze schválila seznam projektů seřazených postupně dle počtu
dosažených bodů.
Jedna z žádostí nesplnila kritéria věcného hodnocení, kdy nedosáhla minimální bodové hranice (40 bodů). Žadatel
nevyužil svého práva podat žádost o přezkum.
Pořadí

475/06_16_038/CLLD_16_01_047 (10.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-IV)

Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Body

PROJEKTY, KTERÉ SPLNILY PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014415

Obec Martinice v
Krkonoších

PROJEKTY, KTERÉ NESPLNILY PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ
MĚSTO JABLONEC
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014506
2.
NAD JIZEROU

Autobusová zastávka a přechod pro
chodce na cyklotrase v Martinicích
v Krkonoších

60

Modernizace komunikací ve městě
Jablonec nad Jizerou

30

Rada byla seznámena s projektem, který postoupil do fáze výběru projektů k realizaci (financování).

Šetření střetu zájmů
Zástupce Tělovýchovné jednoty Sokol Martinice informoval o svém střetu zájmu. Hlasování o výběru projektu k realizaci se zdržel.
Ostatní členové rady ve střetu zájmu nejsou (podepsali etické kodexy).

Výběr projektů
Název výzvy: 10.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-IV
Číslo výzvy:
475/06_16_038/CLLD_16_01_047
Ukončení příjmu žádostí: 18.05.2020
Zahájení příjmu žádostí:
17.06.2020
Finanční alokace výzvy (CZV): 1 556 322,29 Kč

Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014415

Autobusová zastávka a přechod pro chodce na cyklotrase v
Martinicích v Krkonoších

Žadatel
Obec Martinice v
Krkonoších

Výdaje projektu (Kč)
Celkové
Způsobilé
2 957 730,00

1 556 322,29

Příspěvek
EU (Kč)
1 478 506,17

Finanční alokace výzvy 1 556 322,29 Kč je dostatečná na podporu přijaté žádostí, která splnila podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a minimální hranici
věcného hodnocení.

1.1 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_038/0014415) k realizaci.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Mejvald)

2.

Příprava na nové programové období 2021+

V současné době již probíhá příprava na nové programové období. Jak již byla rada informována, MAS prošla úspěšně
kontrolou plnění pravidel standardizace.
Nyní jsou připraveny podklady pro nastavení nové koncepční části SCLLD (v podstatě nepovinná část/ kapitola
šablony, kterou vydal ORP-MMR). Členové rady dostanou tento materiál v elektronické podobě k prvnímu
připomínkování. Navazovat budou akční plány pro programové rámce, do kterých bude MAS zapojena.
Schválení znění operačních programů by mělo být 15.10.2020 schváleno vládou ČR, následně budou projednány /
schvalovány EK.
IROP – počítá se zapojením MAS
OPZ – počítá se zapojením omezeného počtu MAS na základě „soutěže“. Podporována by měla být obecně komunitní
práce v území s rozšířením na seniorskou kategorii. Nebudou podporovány registrované sociální služby. Finanční
alokace na jednu MAS (10-30mil. Kč). Bude na zvážení každé MAS, zda se do soutěže zapojí, zda bude mít
dostatečnou absorpční kapacitu a zda bude příprava akčního plánu efektivní.
OPŽP – počítá se zapojením MAS ve formě animační činnosti
OP TAK – počítá se zapojením omezeného počtu MAS, které by měly ověřit schopnost MAS administrovat projekty,
zaměřené na podnikání a nové technologie. V průběhu období by mohlo dojít k navýšení těchto MAS.
PRV – počítá se s prodloužením stávajícího období o jeden až dva roky. S tím, že budou podporovány stávající aktivity,
financování bude probíhat prostřednictvím „půjčky“ alokace z programového období 21+. Do MAS by mělo bát takto
přiděleno 1/7 (2/7) stávající alokace.
V novém období se PRV bude jmenovat SZP – Společná zemědělská politika.
Financování provozu MAS – v příštím období dojde ke změně způsobu financování, kdy se nebudou vykazovat veškeré
výdaje, ale provozní náklady budou rozděleny na přímé a nepřímé (paušál). Stále se vyjednává o vlastním podílu MAS.
2.1. Rada bere na vědomí informace o přípravě na programové období 2021+.

3.

Podpora CSV

V březnu byla rada MAS informována o přípravě společného propagačního materiálu MAS Libereckého kraje. Jednalo
se o velkoformátovou mapu kraje se zachycením MAS a jejich významných projektů. Zpracování a vydání mapy měly
být financovány ze strany CSV (Celostátní síť pro venkov). Vzhledem k dramatickému snížení možné finanční podpory
by nebylo vydání takovéhoto materiálu efektivní (snížení ze 110.000Kč na 50.000 Kč). MAS proto ze záměru
odstoupily.
3.1. Rada bere na vědomí informace o upuštění od společné prezentace MAS Libereckého kraje, prostřednictvím
mapy (s podporou CSV) v roce 2020.

4.

Projekty MAS v realizaci

MAS realizuje vlastní projekty:


MAP Jilemnicko II



Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS „Přiďte pobejt!“



Řídící a administrativní schopnosti MAS

Na první dva projekty velmi doléhá aktuální omezení, kdy není možné realizovat některé plánované aktivity. Bohužel,
tím je ohrožen zejména finanční plán projektů a též dosažení plánovaných hodnot indikátorů. MAS se snaží dopady
eliminovat.
Projekt na financování provozu MAS byl přidělen v průběhu přípravy zprávy o realizaci a žádosti o proplacení výdajů
v rámci čtvrté etapy, jinému manažerovi (z Prahy byl přesunut do Plzně). Proto očekáváme menší komplikace při jejich
administraci.
4.1. Rada MAS bere na vědomí informace o stavu realizace projektů MAS.

5.

Akce MAS

8. 9. 2020 se uskutečnil druhý ročník akce Trh volného času. Svoji činnost prezentovalo 23 kroužků, akce se účastnilo
140 dětí, tedy o cca 30 více než v loňském roce. Akce má velmi pozitivní ohlasy, lidé se o její konání zajímali již
v předstihu. Webové stránky mají poměrně slušnou návštěvnost.
Ve dnech 9. a 10.10.2020 jsme se zapojili do akce Čistá řeka Jizera 2020 (třetí ročník). Tentokrát okolí řeky uklízely
děti z MŠ Víchová nad Jizerou a individuálně se zapojili i dobrovolníci z Poniklé.
5.1. Rada MAS bere na vědomí informace akcích MAS.

Alena
Šedá
……………………………..…………………….…
Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2020.10.15
09:52:01 +02'00'

Zapisovatel: Anna Hančová

Ověřovatel:

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá

