Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 4. dubna 2014 v 10:00 – 14:00 hodin

O.p.s. Český ráj, Rekreační středisko Drhleny č.p. 20 v Českém ráji,
GPS (50.487494,15.078024)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přivítání a představení domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Ohlasy jednání VH NS MAS (M. Oliva)
Příprava období 2014–2020 (V. Pošmurný)
Základní standardy MAS – diskuse k dokládání
PS Změna stanov – projednání případných připomínek ke stanovám (J. Saifrtová)
Členské příspěvky v NS MAS na rok 2015 – návrh řešení
Modlitba za domov 2014, Má vlast 2014 > příprava
Různé

Jednání bylo zahájeno v 10:35 hodin.
Seznam přítomných je součástí prezenční listiny – jednání se zúčastnilo 15 z 30 MAS na území
středočeského kraje.
Jako hosté:
Mgr. Karel Horčička – radní pro regionální rozvoj Středočeského kraje
Petra Šmejkalová – předsedkyně výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje
Ing. Karel Šilpoch CSV – omluven

1. Přivítání a úvodní slovo
Přítomné přivítal místopředseda Václav Pošmurný.
Luděk Láska, ředitel O.p.s. Český ráj, představil domácí MAS, která je nejsevernější na území
Středočeského kraje a svým územím působnosti leží na území třech krajů (Liberecký a
Královéhradecký). Přítomné také přivítal vedoucí rekreačního zařízení Drhleny pan Pražák.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
PS mezinárodní spolupráce ‐ žádné nové info
KK Galina Čermáková ‐ Ze strany Výboru NS MAS ČR byl dán KK podnět k „přezkoumání správného
postupu kanceláře NS MAS ČR ve věci fakturace MAS Karlštejnsko vůči NS MAS ČR a zápočtu zmíněné
faktury oproti členskému a mimořádnému členskému příspěvku za rok 2013“. Je pevně stanoven
termín jednání KK k této věci na 15. 4. v Praze. Stanovisko bude obratem poskytnuto Výboru NS MAS a
předpokládám, že na příštím krajském setkání podám již více informací.

3. Ohlasy jednání VH NS MAS
Proběhla krátká diskuse k profesionalizaci NS MAS ČR.
Ohledně projednávaného neplacení příspěvku ze strany MAS Karlštejnsko – tento byl v termínu daném
VH zaplacen – problematická faktura ovšem nebyla stornována a bude projednána KK NS MAS.

4. Příprava období 2014–2020
Fondy ‐ současný stav k 3. 4. 2014 dle OP

mil €

Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský sociální fond
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Celkem
maximální Provozní a animační náklady
IROP
aktuální Provozní a animační náklady
V režii nejsou započítány náklady OP VVV.

534,26
74,32
108,52
717,10
179,28
81,69

EFRR
ESF
EZFRV

Docílení požadovaných alokací v jednotlivých OP:
Současné
Výchozí stav
Evropské strukturální a
investiční fondy (ESI plánovací období
fondy)
OP Doprava
0
0
OP Životní prostředí
0
0

PRV

mil Kč
(25)
13356,61
1858,09
2712,92
17927,62
4481,90
2042,36

mil Kč
(27)
14425,14
2006,74
2929,95
19361,83

5 % = 4 mld.
(navýšení PRV
přesunem
z prvního pilíře o
6 %)
0
6 % = 5,77 mld.
Zde se čeká
největší boj
21,62 mil. €
540 mil Kč

0
0

0
0

0
0
a nechtějí

0

0

OP Zaměstnanost

0

0

Integrovaný
OP

0

0

0,38 %
10,28 mil. €
257,11 mil Kč
3%
64,07 mil. €
1601,8 mil. Kč
výběr 50 MAS dle potřebnosti
území
+
možnost být nositelem IN v IP
2.1, kde je alokováno 287,43
mil. €, z čehož by mohli MAS
využít např. 30 %, tedy
86 mil. €
8%
389,72 mil. €
9 742,92 mil. Kč

4,5 mld. Kč

3,45 mld. Kč

25 %
15,52 %

0 (ani nelze)
6%
153,93 mil. €

OP Rybářství
OP Podnikání a inovace
pro
konkurenceschopnost
OP Vývoj, věda a
vzdělávání

0

25 %
11,39%

0
2,45 %
62,85 mil €
1 571,3 mil. Kč
5%
108,52 mil. €
2 712,92 mil. Kč

0

8,99
6,89
5,00

Co chceme

5 % = 3,45 mld.

OP Technická pomoc
Kolik v €?
Kolik v Kč?

4,95%
2,17%
5,00%

Současný stav v průběhu
vyjednávání

5 % = 4,5 mld. Kč

regionální

%

Animace a režie
81,69 mil €
2 042,36 mil Kč
0
(631,85) 717,10 mil. €
(15,8 mld.) 17 927,62 mil. Kč

11 %
236,06 mil. €
5 901,47 mil. Kč

8%
389,72 mil. €
9 742,92 mil. Kč
Animace a režie
163,19 mil €
4 079,85 mil Kč.
0
1051,41 mil €
26 285,31 mil. Kč

Kapitola 3.1.1. Dohody o partnerství – finální verze
Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 32 ‐ 35 obecného nařízení, čl. 10 EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a
EFRR
ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) již od
předvstupních nástrojů. S principy CLLD pracoval předvstupní nástroj SAPARD, národní program
LEADER ČR 2004‐2008, byly uplatněny v OP Zemědělství (programové období 2004–2006) i v Programu
rozvoje venkova (programové období 2007–2013).
CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného
venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Prostřednictvím Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou hodnotu spočívající
především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným
individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy
v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního
rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.
Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova
vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce mezi
jednotlivými MAS navzájem pak přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a vytváření
integrovaných projektů s širokým dopadem. Je vhodné posílit správně vedenou koordinační činnost v
místě působení MAS. Na základě zkušeností nabytých v programovém období 2007–2013 bude
hledána optimální role pro MAS zastoupených NS MAS v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní
spolupráce v rámci využívání metody LEADER.
CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím
dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program
rozvoje venkova využito také v:
OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV
bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro CLLD
využito 4,95 % a z ESF 2,17 %.
Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném
správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici
100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.
CLLD bude využito především pro naplňování tematického cíle 9 Podpora sociálního začleňování a boj
proti chudobě v integraci s tematickými cíli (1) Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, (3)
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, (4) Podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství ve všech odvětvích, (6) Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů,
(7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách, (8)
Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do vzdělávání, dovedností a
celoživotního učení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé venkova, obecným cílem je zlepšení kvality života
na venkově.
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění
dlouhodobého udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou
typologií a venkovskými rozvojovými centry.
Hlavní úkoly CLLD





Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění
uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní
diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením
podílu pracovních míst na venkově
Stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních
příležitostí ve venkovském prostoru
Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů
v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do
lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.











Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský, atraktivita prostředí, alternativní služby,
schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kultury).
Koordinace spolupráce mezi základními a středními školami, síťování základních škol ve
venkovském prostoru.
Zvýšení funkční vybavenosti venkova, zlepšení pokrytí venkova sítí vhodných služeb (např.
sociálních, zdravotních a návazných) a stabilizace základní zdravotní péče a její dostupnosti.
Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora
rozvoje vzájemné spolupráce firem a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v
oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizovat další efekty zlepšující biodiverzitu,
vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu
znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z OZE.
Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny
včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření pro zlepšení
vzhledu krajiny.

SCLLD mohou kromě jiného napomoci také řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním
vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.
Proces hodnocení CLLD probíhá ve třech fázích (i) ověření kritérií přijatelnosti MAS, (ii) hodnocení
kvality Integrované strategie území a (iii) výběr Integrovaných akčních plánů rozvoje území MAS.
Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění bude mít MMR v úzké spolupráci
s MZe.
MZe bude, na základě kritérií zohledňující kvalitu organizace a řízení procesů samotných MAS, vybírat
okruh MAS, které splní základní kritéria přijatelnosti pro další postup a možnost zpracování SCLLD.
MAS mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více ESI fondů, a
mohou ji realizovat také z jiných prostředků než pouze z evropských fondů. Tyto SCLLD budou pak
posuzovány a hodnoceny MMR stejným procesem jako další strategie integrovaných nástrojů.
ČR bude realizovat SCLLD za podpory více fondů. Zvažuje se proto stanovení některého z přispívajících
fondů jako tzv. hlavního fondu v souladu s článkem 32.4 obecného nařízení.
I přes kvalitní nastavení systému fungování metody LEADER ještě v rámci stávajícího programového
období s ohledem na fakt, že financování z programového období 2007–2013 není již dále k dispozici,
zvažuje ČR využit institut přípravné podpory pro podporu provozních a animačních nákladů pro
všechny MAS, které se na další plánovací období připravují.

Možnosti realizace CLLD dle nařízení jsou uvedeny v příloze zápisu.
Spolufinancování u MAS
MAS jako veřejnoprávní subjekty – jejich spolufinancování je bráno jako financování z veřejných zdrojů
=> povinnost postupovat při zadávání zakázek dle zákona
Režijní a animační náklady > 95 % dotace od EU, 5 % vlastní spolufinancování (podmíněno zařazením
do samostatné prioritní osy v rámci IROP)
Projekty v rámci PRV – projekty spolupráce a Spolupráce > 75 % dotace od EU, 25 % vlastní
spolufinancování
Ostatní projekty > MAS jako zvláštní žadatel > NNO se statutem MAS = ty MAS, které prošly certifikací
>spolufinancování jako ostatní NNO

5. Základní standardy MAS
K projednání tvorby Stanov a Statutů jednotlivých organizací byl svolán na 25. dubna 2014 do Prahy
středočeský seminář k výměně informací a postupů jednotlivých MAS v dané problematice. Následně
je předpokládáno samostatné setkání MAS ve formě O.P.S. a Z.S.

6. PS Změna stanov
> bod jednání zrušen s ohledem na vyřešení v rámci Valné hromady

7. Členské příspěvky v NS MAS na rok 2015
Návrh z VH MAS Středočeského kraje – pro letošní rok sjednocení na 10.000 a schválení výhledu
příspěvku na 2015 ve výši 20.000 tak, aby příští rozpočet členských MAS s tím mohl počítat a stejně
mohl být připraven rozpočet.

Úkol všechny MAS – Připravit návrh řešení členských příspěvků NS MAS na rok 2015
8. Modlitba za domov 2014, Má vlast 2014
Má Vlast:
Níže uvedené body byly MAS oznámeny, ovšem nebyla žádná zpětná reakce:
 kolik středočeských MAS bude chtít samostatný stánek nebo budou sdílet dohromady jedna
MAS, dva či více.
 kdo bude i v sobotu 10. května na místě
 kdyby tam někdo chtěl dodat jen materiály, tak ať nám je doručí na vyhlídky, nám míru 30
Mělník nebo je pošle po někom, kdo tam bude
 materiály na Vyšehrad v sobotu 10. května nejpozději v 9:15 na přípravu stánků a celého
zázemí Středočeského kraje
 panely Středočechů jsou krajem schválené
Veletrh Regiony:
Bylo avizováno převzetí materiálů – žádná MAS nedovezla > musí dodat přímo sl. Kaiserové na
Středočeský kraj nebo do Lysé nad Labem

9. Různé
Radní Horčička – podpora MAS ze strany Středočeského kraje
Kraj předpokládá na rok 2015 podporu pro MAS z rozpočtu kraje ve výši 100 tisíc Kč na jednu MAS
nebo destinační management (v případě souběhu bude pouze jedna platba). Projednává se forma, jak
budou finance poskytnuty > fond nebo přímá dotace.
Regionální výrobky – pro potřeby kraje (kancelář hejtmana) je třeba vytvořit katalog produktů jako
zdroj inspirace při zadávání zakázek. Úkol M. Oliva
Podpora aktivit MAS v rámci přípravy na nové plánovací období ze strany MZe – tato problematika je
probírána co do systému realizace, MZe s ní nadále počítá, předpokládá se řešení prostřednictvím
projektů spolupráce – doposud není přesně definováno. Předpoklad je financování podzim 2014.

Další jednání KS MAS – 23. května 2014 v MAS Mníšecko – Mníšek pod Brdy, červen Lípa pro
venkov
Jednání bylo ukončeno v 12:15 hodin
Zapsal:
V. Pošmurný

Způsoby naplňování CLLD
Varianta 1)
Výběr operací a stanovení výše podpory dle čl. 34 odst. 4 písm. b–f nařízení EK č. 1303/2013

ŘO
OP
Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Vybrané projekty
v souladu s SCLLD

MAS

Strategie CLLD

Smluvní vztah

Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Individuální
projekt
žadatele

Podání žádosti
v rámci výzvy
MAS, která byla
předem
schválena ŘO

Varianta 2)
Provádění operací v souladu s SCLLD dle čl. 34 odst. 5 nařízení EK č. 1303/2013
Podání žádosti
v rámci výzvy
MAS/ŘO

Projekt
Definovaný ve
strategii
Pokrývající nebo
řešící větší část
území MAS

ŘO
OP

Smluvní vztah

MAS

Strategie CLLD

Definice typů projektů realizovaných
samotnou MAS v rámci Programového rámce
SCLLD

Varianta 3)
Provádění projektů spolupráce mezi MAS v souladu s SCLLD dle čl. 34 odst. 6 nařízení EK č. 1303/2013
společný
v souladu

projekt
se strategií

ŘO
OP

MAS
všech MAS

Společně zpracovaný projekt řešící jedno téma
Podání žádosti
v rámci výzvy ŘO
partnerská

partnerská

koordinační

MAS

MAS

MAS

Strategie CLLD

Strategie CLLD

Strategie CLLD

Smluvní vztah
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