Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z. s.
dne 28. srpna 2018 od 17 hodin, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27
Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná
1.

A. Klacková přivítala přítomné a omluvila paní Hakenovou

2.
Podpora akcí 2018
Rada byla seznámena s přijatými žádostmi o příspěvek na akce pro rok 2018. Seznam žádostí
jim byl předem zaslán. Celkem bylo přijato 23 žádostí v celkové výši 115 tisíc Kč. Každý
vybraný projekt by měl být podpořen částkou 5 tisíc Kč. Návrhem rady bylo podpořit všechny
žádosti o poskytnutí neinvestičních příspěvků. Dále byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí
neinvestičního příspěvku mezi MAS a příjemcem. Úkol pro kancelář MAS: zajistit podpisy
smluv.
Hlasování: ano 7, proti 0, zdržel se 0 (P. Šulc – nepřítomen hlasování)
Rada schvaluje seznam žádostí o poskytnutí neinvestičního příspěvku v celkové výši 115
tisíc Kč, na každého žadatele připadá podpora 5 tisíc Kč.
3.
Aktualizace preferenčních kritérií fiche 8 - Podpora zemědělců
Radě byl zaslán návrh preferenčních kritérií. Proběhla diskuze nad výší přijatelných výdajů a
nad tím, zda preferovat žadatele, kteří žádají poprvé.
Hlasování: ano 7, proti 0, zdržel se 0 (P. Šulc – nepřítomen hlasování)
Rada schvaluje předložený návrh preferenčních kritérií fiche 8 – Podpora zemědělců.
Dále bylo projednáno vyhlášení Výzvy č. 4 PRV. Rada rozhodla o přidělení alokace 3 mil. Kč
k výzvě. Výzva bude vyhlášena v podzimních měsících. Úkol pro A. Klackovou: zajistit
schválení výzvy ze strany SZIF a příprava vypsání výzvy.
Hlasování: ano 8, proti 0, zdržel se 0
Rada schvaluje Výzvu č. PRV – Podpora zemědělců s alokací 3 mil. Kč.
4.
Výzva OPZ Prorodinná opatření
Radě byla představena další výzva z Operačního programu zaměstnanost, tentokrát na opatření
Prorodinná opatření. Na tuto výzvu připadá alokace 3 426 tis. Kč. Bude vyhlášena v září 2018
a bude pro zájemce otevřena až do konce listopadu 2018. Úkol pro L. Gernatovou zaslat výzvu
ŘO k odsouhlasení, doplnění případných připomínek.
Hlasování: ano 8, proti 0, zdržel se 0
Rada schvaluje výzvu z OPZ – Prorodinná opatření s alokací 3,426 mil. Kč.
5.
Přehled všech projektů ze všech OP a jejich současný stav, stav čerpání alokací
Radě byl prezentován přehled současných stavů a čerpání alokací všech operačních programů.
V. Dufek informoval a nutnosti aktualizace interních postupů z operačního programu IROP,
aktualizované interní postupy jsou zaslané ŘO ke kontrole. Poté bude rada korespondenčně
vyzvána ke schválení aktualizovaných interních postupů IROP. Dále byla navržena změna
harmonogramu výzev IROP. Důvodem je vyhlášení výzvy pro opatření Bezpečná doprava
(Chodníky) již ke konci roku 2018 (výzva otevřena do konce května 2019).
Hlasování: ano 8, proti 0, zdržel se 0

Rada schvaluje změnu Harmonogramu výzev IROP (úprava termínu vyhlášení další výzvy
pro opatření Bezpečná doprava).
Dále byl projednán Harmonogram výzev OPZ na rok 2019. Jelikož na konci roku 2018 budeme
mít vyhlášeny výzvy na všechny opatření. Plánujeme na příští rok (duben 2019) vyhlásit výzvu
na zbytek alokace na Sociální služby.
Rada schvaluje Harmonogram výzev OPZ na rok 2019 dle projednaného návrhu.
6.
.Informace k SCLLD
V srpnu (17. 8. 2018) bylo schváleno rozšíření strategie o Operační program životní prostředí.
Kancelář MAS dále studuje informace o možnosti vypsání výzev (pravděpodobně podzim
2018) z tohoto operačních programu. Vyhlášení výzvy bude mít na starosti V. Dufek. Na MMR
byla zaslána Zpráva o plnění Strategie CLLD, zatím bez odezvy. V příštím roce MAS čeká
střednědobá evaluace, kancelář počítá s jejím vyhotovením vlastními silami.
Dále byly objednány drobné propagační předměty s logem MAS z finančních prostředků
určených pro publicitu.
7.
Informace o projektu Provoz MAS
Projekt Provoz MAS bude trvat do konce roku 2018. Výdaje za první 4 měsíce tohoto roku
máme proplacené. Další výdaje za květen - srpen budou uplatněny do konce září.
Pravděpodobně se zde cca 2 mil Kč ušetří, což znamená, že se bude muset formou změny
požádat o ponížení projektu. Tento přebytek pak bude možné využít v navazujícím projektu na
Provoz MAS II pro období 2019 -2023.
Auditní zprávy byly zaslány na MMR (formou změny projektu na Provoz). Změny byly ze
strany MMR schváleny.
8.
Informace o MAP Semilsko
Projekt MAP I byl ukončen k 31. 4. 2018. ŘO bylo 27. 6. 2018 podáno ke kontrole Závěrečné
vyúčtování a Závěrečná zpráva, zatím bez odezvy.
Prodej MAP II je po formální stránce schválen. Při věcném hodnocení byl veliký rozdíl v
hodnocení 2 hodnotitelů, což vedlo k oslovení arbitra pro závěrečné hodnocení. Na hodnocení
arbitra se však stále čeká. Projekt byl i přes zatím nejasné hodnocení zahájen, byl sestaven
Řídící výbor, který se sešel na ustavujícím jednání dne 27. 8. 2018.
9.
Různé
A. Klacková poděkovala jménem všech zaměstnanců za nové platové výměry. Dále zmínila, že
L. Gernatová úspěšně zakončila kvalifikační kurz Manažer projektu.
P. Sádek představil návrh na podporu projektu Historiáda. Jedná se o soutěž v dějepise pro žáky
ZŠ. Projektu se bude účastnit ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou. Rada přislíbila podporu ve
výši cca 30 tisíc Kč.
Dále byla zmíněna připravovaná akce Stříbrný šíp k výročí vzniku Československa. Vlak
Stříbrný šíp projede dne 28. září přes území MAS. Bližší informace zveřejní MAS po zaslání
podkladů od Lomnice n./P. na svých internetových stránkách.
Jednání ukončeno: 19:35
Zapsala: Lucie Gernatová

