Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň dne 20.10.2016
Přítomni: viz prezenční listina
1. Úvod
Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné.
2. Plnění úkolů z minulého jednání Rady:
Klacková: doplněny požadavky do SCLLD, podaná žádost na „Provoz MAS“ – rada byla
informována e- mailem
Byl osloven pan Stanislav Dlouhý z Lomnice n. Popelkou – zajistí nám servis PC
Karty projektů – dosud nevyplněny.
3. Projekt „MAP Semilsko“
Dodány všechny přílohy pro vydání právního aktu –„ Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ –
návrh rozhodnutí ke kontrole obdržen 14.10. 2016, po jeho podpisu ho obdržíme
prostřednictvím MS 2014 (částka dotace: 2 896 992 Kč).
Sádek – informace o realizaci projektu, Strategický rámec (investiční projekty škol ORP
Semily) byl řídícím výborem schválen a zaslán Regionální stálé konferenci a je vyvěšen na
stránkách:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategickeramce-MAP
Připravuje se akce „Den pedagogických inspirací“ – termín 3.2.2017 v ZŠ T.G. Masaryka
v Lomnici nad Popelkou v rámci aktivity projektu budování znalostních kapacit.
O průběhu realizace informujeme na stránkách MAS: http://www.masbcr.cz/cz/projekt-mapsemilsko.html

4. Strategie SCLLD
Žádost o realizaci SCLLD splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti – dne
12.10.2016 byla postoupena k věcnému hodnocení (mělo by proběhnout do 30 kalendářních
dnů, tj. do 24.11.2016)
5. Žádost na provoz MAS (výzva č. 6 z IROP „Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS“)
Žádost byla s přílohami podána dne 7.9.2016, na výzvu byly odstraněny některé nedostatky.
Dne 11.10. obdržena depeše o splnění formálních náležitostí a přijatelnosti včetně kontrolního
listu, dne 14.10. jsme obdrželi zprávu o splnění analýzy rizik.
Až budeme mít Strategii ve stádiu „vyhověl“ nebo „vyhověl s výhradou“- budeme moci podat
žádost o proplacení nákladů.
6. Vyúčtování dotace Královéhradeckého kraje
Dotace 150 000 Kč (90%) – musíme vyúčtovat 167 000 Kč nákladů.

Návrh:
- odměny Dufka a Mitlöhnera (DPP za pomoc se zpracováním Strategie a zapracováním
připomínek) – celkem 14 400 Kč
příspěvky NS MAS a KS MAS – 15 000 Kč
5 % z nájmu a 5 % z účetnictví - 5 520 Kč
Další náklady (cestovné, zákonné pojištění za zaměstnance, různé poplatky) - 9000 Kč
Odměny členům rady
Úkol: Klacková zjistí, zda se dotace dá využít na nákup velkokapacitního stanu, předloží
návrh vyúčtování dotace do příštího jednání
9. Různé
MAS – nové razítko (3 ks)
Pro Klackovou – bude zajištěn přístup do internetového bankovnictví (zajistí Červová) a do
datové schránky (zajistí Šulc)
Probíhá školení k systému CSSF14 (ve kterém se budou administrovat žádosti o dotace) –
v každé MAS by ho měli absolvovat 3 - 4 pracovníci. Klacková – má první část, druhou
absolvuje koncem října.
Animace školských zařízení (pomoc se šablonami z OP VVV pro ZŠ a MŠ) – probíhá u 3
škol/ školek.
Jednání ukončeno ve 20:30
zapsala: Ing. Alena Klacková
ověřil: Přemysl Šulc

