Zápis z jednání Rady
17. prosince 2020 13:00 – 14:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá - Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický - FARMA
HUCUL, s.r.o., Leoš Mejvald - Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, Ing. Petr Matyáš –
Město Rokytnice nad Jizerou, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice
Petra Vanclová – programový manažer

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1. Přehled činnosti MAS za rok 2020
1.1. Realizace SCLLD (OPZ, IROP, PRV)
1.2. Realizace MAP II
1.3. Čerpání dotací na provozní činnosti MAS
1.4. Projekty – Šablony NNO, Podpora IT vybavení žáků ZŠ pro distanční výuku na
Jilemnicku
2. SCLLD 21+
3. MAP III
Zapisovatel: Petra Vanclová
Ověřovatel: Alena Šedá

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

1.

Přehled činnosti MAS za rok 2020

1.1 Realizace SCLLD
Kanceláří MAS byl vytvořen materiál, který podává přehled o podpořených projektech v území MAS.
Zahrnuta je oblast podpory území prostřednictvím dotací programových rámců OPZ, IROP a PRV a dále
vlastní projekty.
Do území bylo v období 2014 – 2020 (resp. od roku 2017) rozděleno celkem 68 906 907, podpora na
jednoho obyvatele MAS činí 2 940 Kč. V území jsou realizovány projekty v celkové výši 93 265 511 Kč,
tzn. 3 980 Kč na jednoho obyvatele MAS. Pokud jsou zahrnuty i projekty, kde MAS poskytuje
administrativní podporu, tak se celková výše investic dostane na hranici téměř 124 mil. Kč, v přepočtu na
jednoho obyvatele 5 290 Kč.
Programové rámce OPZ a IROP jsou v současné době téměř dočerpány. Zbytkové prostředky jsou
představovány úsporami projektů v realizaci. Na tuto uvolněnou alokaci nelze nyní vyhlásit výzvy. Je
možné, že v případě IROPu dojde ještě na počátku roku 2021 ke změně. V programovém rámci PRV jsou
k dispozici volné finanční prostředky – Fiche 1 – cca 174 tis. Kč, Fiche 3 – cca 971 tis. Kč, Fiche 6 – cca 1,5
mil. Kč. V roce 2021 bude vyhlášena výzva k předkládání projektů, nastavení bude schvalovat rada MAS.

1.2 Realizace MAP II
Rada byla seznámena s průběhem realizace projektu MAP Jilemnicko II. v současném období. Některé
aktivity (rodilý mluvčí, klima školy apod.) nemohou být realizovány dle harmonogramu projektu, protože
jsou odvislé od fungování škol. V době uzavření škol tak nemohly být tyto aktivity realizovány. U všech
těchto aktivit plánujeme posunutí a prodloužení dle epidemické situace a nařízených opatření. Tyto změny
by neměly mít vliv na naplňování indikátorů projektu. V období uzavřených škol projekt podporoval školy
prostřednictvím realizace webinářů, sdílení dobré praxe apod. Do konce prosince 2020 předložíme
pravidelnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu.

1.3 Čerpání dotací na provoz MAS
Provoz kanceláře MAS je hrazen z účelové dotace Libereckého kraje a prostřednictvím projektu IROP
s názvem Řídící a administrativní schopnosti MAS.
Obě dotace se daří úspěšně čerpat a vypořádávat.
Dotace z LK je vázána na kalendářní rok, vyúčtování bude předloženo na začátku roku 2021.
V rámci projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS jsou předkládány etapové zprávy o realizaci a
žádosti o platbu. Za etapu 10/2019 – 09/2020 byly ZoR i ŽoP předloženy v termínu, ze strany ŘO
vypořádány a schváleny. V ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje, které odpovídají náhradám za
dovolené – překročení limitu pro hrubé mzdy. Celkem se jedná o částku 385,60 Kč.

1.4 Podpora IT vybavení žáků ZŠ pro distanční výuku na Jilemnicku
Vzhledem k situaci, kdy byly uzavřeny školy pro prezenční výuku a ze strany škol přišla informace, že
v území žijí znevýhodněné děti, které nemají přístup k distanční on-line výuce, provedla MAS následující
kroky:
- oslovila území s prosbou o poskytnutí nepotřebné IT techniky. Záměrem bylo vybavit školy zařízením,
které by mohly zapůjčit dětem, které nemají potřebné vybavení a nemohou se účastnit distanční on-line
výuky.
Nabídka přišla z firmy Suchánek & Walraven, která MAS darovala 3 počítače.
- se souhlasem Rady podala žádost do grantového řízení nadace ČEZ: Podpora regionů. Správní rada nadace
žádost přijala a zařadila ji do programu Pomáhej pohybem. Podařilo se shromáždit dostatek bodů a žádost
MAS byla podpořena.
Pořízeno bylo 7 notebooků a 9 tabletů. Tyto jsou k dispozici k zapůjčení v kanceláři MAS. Vyúčtování
dotace bude provedeno ještě v prosinci 2020.
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IT vybavení bude zapůjčeno školám (ne jednotlivcům) na základě smlouvy o výpůjčce.
1.1 Rada bere na vědomí informace o činnosti MAS v roce 2020.

2.

SCLLD 21+

Kancelář MAS připravuje koncepční část SCLLD na příští programové období. V současné době je
zpracovávána strategická část – tedy nastavení strategických cílů, specifických cílů a opatření. Na začátku
roku 2021 bude uspořádáno veřejné projednání formou focus group a následně bude zpřístupněno
připomínkování dálkovým přístupem.
2.1 Rada bere na vědomí stav přípravy SCLLD 21+.

Pro: 5
3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAP III

Rada byla seznámena s obsahem výzvy Místní akční plánování III., ve které může MAS „Přiďte pobejt!“
podat žádost. MAS představuje jednoho ze tří možných žadatelů v území (MAS, Jilemnicko – svazek obcí,
Město Jilemnice), v případě MAS je stoprocentní dotace, u ostatních žadatelů by byla nutná jejich finanční
spoluúčast. Náplní projektu MAP III. bude aktualizace strategického řízení a plánování v území, bez
implementačních aktivit. Smyslem projektu MAP III. je udržet projektový tým v překlenovacím období, než
bude vyhlášen MAP IV. Harmonogram kroků příprav projektu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Souhlas ŘV s podáním projektu MAP III. - 30. 11. 2020
Dohoda možných žadatelů v území (MAS, Svazek, ORP) - 18. 12. 2020
Zjišťování zájmu území o MAP III. – prosinec 2020 – březen 2021
Podání žádosti o potvrzení území na RSK - 2/2021
Souhlas se zapojením do projektu MAP III. (škola, zřizovatel)
Podání žádosti o projekt MAP III. - 6/2021

Harmonogram realizace projektu je předpokládán na období 2/2022 – 11/2023 (21 měsíců) tak, aby projekt
MAP IV. mohl plynule navázat (předpokládané vyhlášení výzvy na MAP IV. je v roce 2023).
3.2 Rada schvaluje MAS jako žadatele a příjemce dotace projektu MAP III a pověřuje kancelář MAS
projednáním záměru se Svazkem obcí Jilemnicko, Městem Jilemnice a přípravou žádosti.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Alena
Šedá
……………………………..…………………….…

Zapisovatel: Petra Vanclová

Ověřovatel:
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Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2020.12.21
11:15:55 +01'00'

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá

