Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 13.11.2018 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27
Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná (L. Hakenová dorazila při projednání
bodu č. 6)
1.

A. Klacková omluvila pana Pražáka a předala slovo předsedkyni H. Červové
H. Červová – sdělila, že od Svazku obcí Brada dostala i pro nadcházející období
důvěru vykonávat funkci předsedkyně a zároveň zůstane i předsedkyní MAS
D. Lampa – rozloučil se s přítomnými členy, jelikož končí ve funkci předsedy
mikroregionu Pojizeří a zároveň i starosty obce Benešov u Semil, koncem listopadu
bude zvolen nový zástupce za mikroregion

2.
Schválení výzvy Bezpečná doprava
Radě byla předložena ke schválení výzva z IROP na opatření Bezpečná doprava. Výzva bude
vyhlášena 21. prosince 2018 a bude pro žadatele otevřena až do června 2019, aby měli žadatelé
prostor se pro žádost připravit. Výzva je tentokrát určena pro menší žadatele: min. výše žádosti
je 500 tisíc Kč a max. 1,5 milionu Kč. Celková alokace je 7 192 232 Kč. Pro podání žádosti
postačuje podání projektové dokumentace na stavební úřad.
Hlasováno: ano 7, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS Brána do Českého ráje – IROP –
Bezpečná doprava“, alokace 7 192 232 Kč.
3.
Schválení výzev z programu OPŽP
Radě byly předloženy 2 výzvy z operačního program životní prostředí, konkrétně na Sídelní
zeleň a ÚSES a protierozní opatření. Obě výzvy budou vyhlášeny k 20. prosinci 2018 a žadatelé
budou moci vkládat žádosti do 27. května 2019.
Na opatření Sídlení zeleň je uvolněna alokace 6 750 000 Kč, s tím že min. výše projektu je 100
tisíc Kč a max. 5 milionů Kč. Žadatel může získat dotaci až ve výši 60 %.
Hlasováno: ano 7, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního
programu životní prostředí s názvem „Výzva MAS Brána do Českého ráje – OPŽP –
Realizace sídelní zeleně“, alokace: 6 750 000 Kč.
Na opatření ÚSES a protierozní opatření je uvolněna alokace 2 250 000 Kč, s tím že min. výše
projektu je 100 tisíc Kč a max. 1 milion Kč. Žadatel může získat dotaci na nový ÚSES 100 %,
na obnovu ÚSES a protierozní opatření 80 %.
Hlasováno: ano 7, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního
programu životní prostředí s názvem „Výzva MAS Brána do Českého ráje – OPŽP –
Realizace ÚSES a protierozní opatření“ a souhlasí se zapracováním případných připomínek
ze strany řídícího orgánu, alokace: 2 250 000 Kč.

4.
Schválení výzvy z programu PRV
Radě byla předložena výzva č. 4 z Programu rozvoje venkova na fiche č. 8,9,10. (Podpora
zemědělských podniků, Podpora potravinářských podniků a Podpora podnikání na venkově) a
to včetně preferenčních kritérií jednotlivých fichí. Výzva bude vyhlášena začátkem prosince
2018 a příjem žádostí bude trvat do února 2019.
Hlasováno: ano 7, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje
venkova na fiche č. 8, 9 10, alokace: 3 miliony Kč (pro fichi 8), 2,3 milionů Kč (pro fichi 9)
a 2,4 milionů Kč (pro fici10).
5.
Příprava výzvy z IROP na opatření Hasiči
Po vyhlášení první výzvy stále nemáme naplněn indikátor. O zakoupení hasičského automobilu
projevila zájem obec Nová Ves n./P. a další obce by mohly žádat: Košťálov, Libštát, Benešov
u Semil, Lázně Bělohrad, Železnice. Radě byla předložena ke zvážení příprava výzvy.
Úkol: Klacková zajistí průzkum zájmu v území
6.
Stav projektů
A. Klacková předložila Radě k nahlédnutí bilanci projektů v rámci všech 3 operačních
programů – OPZ, IROP, PRV.
7.
Projekt spolupráce
Zaměstnanci uvažovali o účasti na veletrhu cestovního ruchu společně s Geoparkem Český ráj
a MASkami, které patří do jeho území. Řídící orgán po dotazu na tento projekt nedoporučil,
musel by se rozšířit ještě na další aktivity spolupráce. Rada navrhla uspořádat společně
s Geoparkem nějakou tematickou konferenci. Doporučil kontaktovat odpovědnou osobu
Geoparku a promyslet spolupráci.
8.
Projekty MAS
A. Klacková předložila Radě k nahlédnutí bilanci projektů v rámci MAS – „Provoz MAS“,
MAP I, MAP II, dotace KHK a dotace LBK a další náklady MAS.
9.
Informace z valné hromady Národní sítě MAS
Na úrovní národní sítě se plánuje již další období. Je snaha o vyjednávání metody LEADER
v dalším období.
10.
Různé
Urgence členských příspěvků – informování o odstoupení od členství některých členů.
Urgence zaslání vyúčtování podpořených akcí, kterým MAS poskytlo příspěvek 5 000 Kč.
Dále A. Klacková informovala o zapojení do projektu Čistá Jizera, kterého se zaměstnanci
aktivně zapojili. Na celostátní úrovni je plánována výzva pro neziskové organizace tzv.
Šablony, na měkké projekty pro sdružení, které pracují s dětmi a mládeží. Žadatelem za naše
území bude krajské sdružení MAS, které bude finanční prostředky dále přerozdělovat.
Informace o tomto projektu budou ještě upřesněny.
11.
Návrh na změnu Stanov
Byl předložen návrh na drobnou úpravu ve Stanovách MAS. Konkrétně v části VI. Zaměstnanci
spolku – bod 3. Současné změní: Pracovněprávní vztah k organizaci je překážkou volitelnosti
do orgánů. Nové znění: Pracovní poměr ke spolku je překážkou volitelnosti do orgánů.

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Rada doporučuje VH schválit změnu stanov následovně: (v části VI. Zaměstnanci spolku,
bod 3.) Pracovní poměr ke spolku je překážkou volitelnosti do orgánů.

Jednání ukončeno ve 20:00
zapsala: Ing. Lucie Gernatová
ověřil: P. Šulc

