Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 23. května 2014 v 10:00 – 14:00 hodin

MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy – klášter Skalka
GPS 49°52'39.260"N, 14°15'16.139"E

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přivítání a představení domácí MAS
Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
Zpráva z jednání výboru NS MAS dne 13. 5. 2014 (M. Oliva)
Příprava období 2014–2020 (V. Pošmurný)
Nominace do regionální stálé konference
Základní standardy MAS – finální verze schválená vládou
Manuál pro SCLLD a Metodika tvorby integrovaných nástrojů
PS Změna stanov – projednání případných připomínek ke stanovám (J. Saifrtová)
Členské příspěvky v NS MAS na rok 2015 – návrh řešení
Země živitelka, Modlitba za domov 2014 > příprava
CSV – rozpočet 2014
Různé

1. Přivítání a představení domácí MAS
Přítomné přivítal Miloš Navrátil, vedoucí odboru kanceláře starosty Města Mníšek pod Brdy. Představil
svazek obcí Mníšecko a snahy o vytvoření MAS. Dále byla představena Magdaléna o.p.s., o jejíž
činnosti mluvila Mgr. Zora Kasiková manažerka vztahů s veřejností. Posláním obecně prospěšné
společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na
návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za
tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS
3. Zpráva z jednání výboru NS MAS dne 13. 5. 2014 (M. Oliva)
Jednotlivé body z jednání výboru NS MAS byly rozpracovány v dalších bodech jednání.
4. Příprava období 2014–2020 (V. Pošmurný)
Diskuse byla omezena na základní standardy

5. Nominace do regionální stálé konference
Činnost Regionální stálé konference:
Ve fázi vydefinování územní dimenze (tj. před zahájením implementace programů nového
programového období kohezní politiky EU 2014–2020) RSK:

a)









b)


Pro území Středočeského kraje zajišťuje:
dohled nad vydefinováním ÚD v novém programovém období 2014 – 2020 z pohledu
regionálního rozvoje ve vazbě na národní dokument územní dimenze.
naplňování Regionálního intervenčního rámce (RIR), a to sladěním stávajících strategických
dokumentů na úrovni regionu, např. Programu rozvoje kraje, strategie měst a obcí, strategie
rozvoje venkova, a další
sleduje provázanost ÚD s navrženými programy spolufinancovanými z fondů ESIF 2014 – 2020;
vysílá svého zástupce do Národní stálé konference
zajišťuje rovné postavení jednotlivých partnerů (viz evropský kodex chování)
umožňuje vytvářet vazby mezi jednotlivými integrovanými strategiemi, které jsou zaměřeny na
využívání prostředků ESIF (strategie integrovaných nástrojů, S3 strategie a další);
iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření směřujících k
správnému nastavení RIR;
zajišťuje součinnost zúčastněných partnerů (regionální inovační strategie, S3 strategie,
Společný akční plán a další);
Schvaluje (dle jednacího řádu RSK):
Regionální intervenční rámec.

Ve fázi naplňování ÚD v ESIF Regionální stálá konference reaguje na požadavky NSK a dále plní
následující role:
a) Role plánovací a koordinační
 RSK vytváří pomocí souhrnného dokumentu – Regionálního intervenčního rámce – představu o
potřebách a skutečnosti směřování evropské pomoci do území (tematicky, územně).
 Spolupracuje s ostatními platformami, jež se věnují evropským fondům a rozvoji regionu (týmy
regionální RIS/S3, řídící výbory integrovaných nástrojů, strategické expertní skupiny krajů,
pakty zaměstnanosti atd.).
b) Role iniciační
 projednává doporučení k zaměření a slaďování harmonogramu výzev zejm. pro individuální
projekty naplňující územní dimenzi v Operačních programech a tato komunikuje
prostřednictvím svého zástupce na NSK
 projednává opatření předložená členy RSK směřující k naplnění ÚD programů a Dohody o
partnerství a tato komunikuje prostřednictvím svého zástupce na NSK
 RSK iniciuje absorpční kapacitu regionu jak z vlastní iniciativy na podporu individuálních
projektů, tak na základě požadavků NSK
c) Role monitorovací a vyhodnocovací
 Zajišťuje průběžné sledování plnění RIR a vyhodnocuje dopady evropských intervencí v území.
d) Role informační a propagační
 RSK informuje region v souladu s požadavky NSK, popř. na základě komunikační strategie NOK
o příležitostech, které evropské fondy pro rozvoj území přinášejí, prostřednictvím členů stálé
konference komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské podpory a v koordinaci s řídícími
orgány přispívá k pozitivní publicitě programů a projektů.
 RSK zároveň umožňuje pravidelnou komunikaci představitelů regionu s řídícími orgány
prostřednictvím Národní stálé konference.
 Plní úkoly, které jí byly uloženy NSK.
Plénum KS MAS Středočeského kraje vybralo na úrovni kraje svého zástupce v RSK Jiřího Kužela. Milana
Olivu pověřuje funkcí koordinátora krajských aktivit (zástupce J. Kužela v RSK) a člena Výboru
regionálního rozvoje a Radka Tvrdíka jako vedoucího týmu pro Regionální intervenční rámec.
Úkol: Pošmurný zašle k rukám hejtmana Nominaci zástupce NS MAS na úrovni kraje (tedy KS MAS)
Úkol: Tvrdík seskupí tým, který bude připomínkovat a doplňovat Regionální intervenční rámec.

6. Základní standardy MAS – finální verze schválená vládou
Dne 21. května 2014 byla usnesením Vlády České republiky č. 368 schválena Metodika pro
standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020. Dále Vláda uložila
ministru zemědělství provést standardizaci místních akčních skupin podle metodiky a ministryni pro
místní rozvoj provést schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvoje s tím, že příjem
strategií bude spuštěn nejpozději tři měsíce po spuštění příjmu žádostí pro standardizaci místních
akčních skupin.
Tomuto schválení předcházela anabáze ze strany MAS Přemyslovské střední Čechy, která podala
podnět na MMR, kdy rozporovala metodiku v oblasti odpovědností za činnost MAS a právní rozpory ve
vztahu k zákonu o o.p.s. tato problematika byla velmi projednávána na Výboru NS MAS s vyjádřením
nesouhlasu s tímto postupem.
Huk: Největším problémem s pohledu MAS PSČ byla formulace zodpovědnosti za distribuci veřejných
prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS u nejvyššího orgánu. Po právní stránce nese
odpovědnost vždy statutární orgán, lhostejno, co uvádí Metodika.
Pošmurný: Kompetence – tedy úkoly – místní akční skupiny (v metodice definován konkrétní orgán,
který tuto kompetenci ponese) patří vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového
řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 %
hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány, a umožní provádět výběr
na základě písemného postupu > tedy distribuce finančních prostředků. Stejně je tomu u provádění
SCLLD, sledování průběhu SCLLD a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností
souvisejících s touto strategií. Nejvyšší orgán ovšem nenese odpovědnost za distribuované finanční
prostředky (jelikož vůbec neprotékají rozpočtem MAS ani Žadatele – odpovědnost zůstává stejně jako
v uplynulých plánovacích obdobích na Řídících orgánech MAS. Statutární orgán Žadatele (o.p.s., z.s.,
z.ú., z.s.p.o.) pak nese odpovědnost dle smlouvy, kterou podepíše s MMR – tedy za administrativu,
finanční prostředky na režijní a animační náklady a další úkoly, které mu budou dány touto smlouvou.
Důležité je dát právníkům, kteří dělali rozbor do ruky také Nařízení EK, kde jsou jednotlivé postupy
definovány.
Oliva: U PSČ a ostatních zapojených MAS se jedná o porušení principů spolupráce a systému práce
MAS, kdy byly jednotlivé připomínky od MAS v uplynulém období zapracovávány v rámci PS Leader –
bohužel MAS, které podnět podaly, nevydržely tento princip, kdy jejich připomínky nebyly
zapracovány.
Huk: Podnět nebyl namířen proti NS MAS zvláště proto, že výbor ani jiný orgán NS MAS metodiku
neschválil
Oliva: NS MAS ani žádný její orgán nemohla tento dokument schvalovat, jelikož nebyla jejím autorem,
byla pouze součástí připomínkování (které skončilo v únoru) – je třeba vždy akceptovat posloupnost,
jakou dokumenty schvalované vládou mají. Svým zasažením do procesu ohrozily MAS celý proces a
mohlo dojít k vyřazení o.p.s. jako přijatelného žadatele stejně jako ke zpoždění procesu řádově o
měsíce.
Pošmurný: Dokument šel do vlády bez rozporu – tedy všechna ministerstva a dotčené organizace
s finálním zněním vyjádřily souhlas. A to přesto, že se dle vyjádření odborníků jedná o bezzubý
dokument. Předpokládá se, že všechny MAS, které budou jen trochu chtít, tuto podmínku splní.
Úkol: Finální Metodika bude MAS zaslána po jeho vyvěšení na oficiálních stránkách.

7. Manuál pro SCLLD a Metodika tvorby integrovaných nástrojů
Metodika tvorby integrovaných nástrojů jako ZÁVAZNÝ dokument je zařazena do meziresortního
připomínkového řízení (do 6. 6. 2014), následně budou připomínky zapracovány a dokument půjde ke
schválení do vlády. Stejný postup je zvolen pro Národní dokument územní dimenze.
Manuál SCLLD je doporučujícím dokumentem, kde jsou definovány návrhy postupů a měl by motivovat
MAS k tomu, aby při přípravě strategie na nic nezapomněly. Závazné části SCLLD stejně jako proces
jejich výběru a hodnocení bude definován v MPIN.

8. PS Změna stanov – projednání případných připomínek ke stanovám
Výborem byla touto aktivitou pověřena J. Saifrtová – ze strany středočeských MAS je potřeba
součinnost pro případnou dílčí úpravu stanov především s ohledem na další aktivity NS MAS (viz bod 9)

9. Členské příspěvky v NS MAS na rok 2015 – návrh řešení
Úkol pro všechny MAS z dubna 2014 – Připravit návrh řešení členských příspěvků NS MAS na rok 2015
– nebyl doposud splněn, ani o něm nebylo diskutováno.
Stanovení výše příspěvků ovšem nemůže být holým návrhem částky, je třeba si za každou MAS
připravit vlastní rozbor potřeb a potenciálních aktivit NS MAS, ke kterým budou členské příspěvky
směřovány.
Úkol pro všechny MAS – Připravit návrh rozšíření požadovaných aktivit i s ohledem na současnou
dobrou praxi ve směru NS MAS > MAS realizovanou v rámci projektu OP TP.
Úkol pro všechny MAS – Připravit návrh řešení členských příspěvků NS MAS na rok 2015

10. Země živitelka, Modlitba za domov 2014 > příprava
Úkol pro všechny MAS – zrevidovat vlastní možnosti účasti na obou akcích formou účasti nebo
finančního zajištění.
Dne 10. května proběhl na Vyšehradě již pátý ročník výstavy „Má vlast“. Organizačního zajištění za
Středočeské MAS se zhostili pracovníci MAS Vyhlídky, z.s. V letošním roce byla prezentace MAS
hrazena z prostředků Středočeského kraje. O akci nebyl ze strany MAS velký zájem, nabízí se otázka,
zda přijmout účast v dalších ročnících. G. Čermáková z MAS Vyhlídky, z.s. vybízí ostatní kolegy, aby se
této koordinace ujaly a bylo jasně stanoveno, které akce budou ze strany KS NS MAS Středočeského
kraje podporovány. Rovněž na úrovni NS MAS by měla být řešena možná účast v dalších ročnících a
zvolena místní akční skupina, která se této koordinace ujme.

11. CSV – rozpočet 2014
Jednání Krajského koordinačního výboru CSV Praha a Středočeský kraj, které se bude konat dne 3. 6.
2014 od 10,00 hod v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2 > na jednání pověřen účastí Jiří Kužel
Hlavním bodem jednání bude optimalizace rozpočtu CSV Praha a SK s ohledem na skutečné čerpání
prostředků.
Ve dnech 19. a 20.6 2014 pořádá CSV Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s významnými partnery
Sítě Konferenci „Poznáváme středočeské venkovy“, s vyhlášením výsledků soutěže Vesnice roky 2014
ve SK. Původní plánovaný rozpočet na akci byl 70 tis. Kč. Po podrobném výpočtu všech nákladů a
provedení marketingového průzkumu byl rozpočet přehodnocen na částku 99 tis. Kč (dle zasílaného
průvodního listu). Po kontrole všech položek bylo konstatováno, že částka je úměrná počtu osob a
zajišťovaným službám. Toto zvýšení bylo schváleno panem ředitelem Ing. Taberym.
Čerpání do současnosti:
V měsíci dubnu byly pořádány semináře pro zemědělce. Na tyto akce bylo rozpočtováno celkově 150
tis. Kč. Z této částky se ve skutečnosti vyčerpalo velmi úsporným způsobem pořádání seminářů pouze
56 808,‐ Kč, úspora činí tedy 93 192,‐ Kč. Dále budou úspory 100 tis Kč na neuskutečněnou akci (v
plánu č. 8) „Venkov a zemědělství JM kraje“. Nad rámec schváleného rozpočtu jsou schváleny a
v jednání 2 akce a budou pravděpodobně čerpány částky na akce tzv. „pod čarou“ v celkové výši 25 tis.
Kč a 29 tis na červnovou konferenci. Čistá úspora činí tedy k dnešnímu dni celkem 139 192,‐ Kč
(193 192 – 25 000 – 29 000).
Dále projevila o uskutečnění akce „pod čarou“ – Karlštejnsko partnerství venkova v hodnotě 70 tis Kč
MAS Karlštejnsko.
Prosím Vás o projednání s členy Vašich organizací s tím, že je možno navrhnout další akce ještě
v letošním roce. Akce je nutno je předem co nejpodrobněji připravit, protože ze strany KAZV MZe jsou
v současné době velmi omezené pracovní kapacity.

12. Různé
Další jednání KS MAS – ve ČTVRTEK 26. června 2014 od 10:00 v MAS Lípa pro venkov, Zbraslavice,
Mlýn na Pančavě.
Pozvánky:
Konference „Dostupnost turistických cílů pro handicapované, rodiny s malými dětmi a seniory v ČR",
kterou pořádáme společně se Středočeským krajem dne 30. května 2014 v Kutné Hoře. Jedná se o
první celorepublikovou konferenci, která se bude zabývat problematikou zpřístupnění a sjednocením
značení přístupnosti turistických cílů a cest pro handicapované občany v ČR. Protože se tato
problematika týká velmi úzce regionálního rozvoje a navíc tito občané tvoří významnou cílovou
skupinu pro regionální cestovní ruch, věříme, že tato konference bude i přínosem pro rozvoj
cestovního ruchu ve Vašem regionu a srdečně Vás na tuto významnou akci, i ostatní členy Vaší MAS,
zveme. Účast na konferenci je zdarma.

Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hodin
Zapsal:
V. Pošmurný

