Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 14.5.2020 v Lomnici nad Popelkou
Účastníci:
Helena Červová, Svazek obcí Brada - omluvena
Josef Cogan, město Nová Paka
Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s.
Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“
Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad
David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.
Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří
Radomír Sedláček
Liběna Hakenová
zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Gernatová, Petr Sádek,
Kateřina Hadačová
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání
Manažerka A. Klacková omluvila předsedkyni spolku pí Červovou, přivítala přítomné a
zahájila jednání
2. Schválení projektů z výzvy č. 6 IROP
Hodnocení jednotlivých projektů výběrovou komisí bylo všem členům zasláno elektronicky.
V rámci výzvy byly přijaty 3 projekty, všechny splnily podmínky formálního hodnocení a
přijatelnosti. Výběrová komise provedla věcné hodnocení a předkládá radě seznam projektů
seřazených dle bodového ohodnocení.
Pořadí

Číslo projektu

Název projektu

Žadatel

CZV (Kč)

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012997
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013746

Život bez bariér, z.ú. –
vybavení kláštera
Vytvoření zázemí pro
zajištění sociální služby –
nepřetržité terénní osobní
asistence v ORP Nová Paka
Automobil pro terenní
sociální službu Pečovatelské
služb Lomnice nad
Popelkou, příspěvkové
organizace

Život bez
bariér, z.ú.
Sportem
proti
bariérám,
z.s.
Pečovatelská
služba
Lomnice
nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

2 744 349,26

Počet
bodů
30

2 990 460,95

25

1 016 194,30

15

2.

3.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013752

Celkem CZV v Kč
Alokace na výzvu v Kč
rozdíl

Datum a
čas podání
13.12.2019,
11:12
28.3.2020,
12:07

30.3.2020,
12:19

6 751 004,51
6 818 699,00
67 694,49

Vzhledem k tomu, že všechny projekty splnily min. bodovou hranici a jejich celková alokace
nepřevýšila disponibilní alokaci na výzvu, bylo navrženo hlasovat o schválení všech projektů
k realizaci.
Pan Šimek se hlasování neúčastnil a opustil místnost.
Hlasováno:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje seznam předložených projektů výzvy č. 6 IROP – Investice do
sociálních služeb k financování.
3. Informace z KMAS Královéhradeckého kraje
Kampaň „Regiony sobě“ – podpora místní ekonomiky, osvětová kampaň NS MAS, pokud
se MAS zúčastní – obdrží administrativní přístup do tvorby databáze místních producentů a
verzi webové stránky, cíl – propojit místní producenty s konzumenty (nejen lokálními),
kampaň bude podpořena grafickými PR materiály
Úkol pro zaměstnance kanceláře: oslovit v území potenciální producenty, ti v případě zájmu
vyplní kartu producenta včetně kategorie, začít u nositelů regionálních značek
Společná propagace MASek Královéhradeckého kraje – připravuje se společné video, kde se
každá MAS představí – připravuje se
Implementace OP v novém programovém období
MAS – budou hlavně „animátory“ – vyhledávat v území záměry, pomáhat se žádostí a
potvrzovat, že je to v souladu se Strategií, formální hodnocení a přijatelnost by si dělal ŘO,
MASky budou moci čerpat z IROP, OPZ (asi ne všechny MAS – výběr nejlepších), PRV,
OPŽP, snad i OPIK (malé technologie pro malé podnikatele)
Režie MAS – hrazeny z OPTP (již 3 zdroj!), v návrhu je aby se hradily osobní náklady a
k tomu 10 – 15 % paušál, který by se nevyúčtovával
Vzdělávací projekty NS MAS: projekt „Masky v obrazech“ - kurzy s různými tématy,
možno využít – cca 60 tis. /MAS, další projekt „Akademie Leader“
Střední článek podpory regionálního školství – povede se diskuze na podporu středního
článku podpory vedení – měl by pomoci naplnit strategické opatření koncentrace odborných
kapacit v území – převodník mezi MŠMT a školami, chce se znát i názor MASek – jako
úspěšných realizátorů MAP (v 60 % MAPy vedou MASky). Ředitel a zřizovatele škol si
k diskuzi osloví MŠMT. Diskuze bude probíhat i na platformách MAPů i na společném
jednání MAS v rámci kraje.
4. Standardizace MAS
Výzva vyhlášena 30.4.2020, příjem žádosí: 25.5. – 30.9.2020, kontrola by měla proběhnout do
30.11.2020, je k tomu metodika
MAS – rozeslána všem obcím v území žádost o schválení území obcí do MAS na nové
programovací období
5. VH, audit
VH byla naplánována na 21.5.2020, termín posunut na 23.6. – od 17:00 – sokolovna Lomnice
nad Popelkou. Audit MAS – původní termín 30.4.2020 zrušen, proběhne do konce května . po
dohodě s auditorem, do té doby bude podáno daňové přiznání.
6. Různé
Info o předání geoexpozic a infopanelů do vlastnictví jednotlivých obcí- předání pořízených
investic obcím (3x geoexpozice, 2 x infopanely).

7. Ukončení
V 18:30 bylo jednání ukončeno.
Zapsala: ing. Klacková
Ověřil: J. Cogan

