Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 12.2.2019 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27
Přítomni: viz prezenční listina (D. Pražák přítomný od bodu č. 4)
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání
Klacková přivítala přítomné, omluvila H. Červovou a Petra Sádka a zahájila jednání s tím, že
rada je usnášeníschopná.
2. Schválení Zprávy o plnění ISg č. 4
Zpráva byla předem zaslána všem členům rady MAS, A. Klacková zopakovala hlavní body
zprávy. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ke Zprávě.
Hlasováno o předložené Zprávě o plnění Strategie za 2. pol. 2018.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje Zprávu č. 4 o plnění Strategie za 2. pol. 2018
3. Schválení projektů výzvy Prorodinná opatření
L. Gernatová seznámila radu s věcným hodnocením přijatých projektů v rámci výzvy OPZ
Prorodinná opatření. Výběrová komise obodovala všechny projekty a doporučila k podpoře 3
projekty a 1 projekt doporučila s výhradou. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
v alokaci byly 2 projekty zařazeny do zásobníku (viz tabulka). Dva projekty byly doporučeny
k financování. Rada byla informována o plánovaném přesunu finančních prostředků z ostatních
opatření v rámci programu OPZ. Přesun proběhne na základě změny strategie CLLD. Dále
budou pracovníci pracovat na možnosti navýšení alokace od MPSV, které se plánuje na jaře
2019. V případě úspěšného navýšení by mohly být podpořeny všechny projekty.
Název projektu
Příměstské tábory na
Novopacku
Společná
doprava
dětí ZŠ Pecka
Dětská
skupina
s prvky Montessori
pedagogiky
Prorodinné aktivity
v DDM Stonožka

Žadatel
Novopacko

Bodové
hodnocení
96,25

Městys Pecka

75

Dům dětí a mládeže
Stonožka Nová Paka

58,75

Dům dětí a mládeže
Stonožka Nová Paka

53,75

Rozhodnutí Rady MAS
Žádost
o
podporu
doporučena k financování
Žádost
o
podporu
doporučena k financování
Žádost o podporu zařazena
mezi náhradní projekty
(zásobník)
Žádost o podporu zařazena
mezi náhradní projekty
(zásobník)

Hlasováno o doporučení k financování projektů:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje k financování projekty „Příměstské tábory na Novopacku“ a „Společná
doprava dětí ZŠ Pecka“. Projekty „Dětská skupina a prvky Montessori pedagogiky“ a
„Prorodinné aktivity v DDM Stonožka“ zařazuje mezi náhradní projekty (do zásobníku).
4. Schválení výzvy č. 5 IROP Podpora hasičů

Radě byl elektronicky zaslán návrh výzvy č. 5, p. Dufek představil výzvu, včetně alokace:
2 148 540 Kč celkových způsobilých výdajů a navržených preferenčních kritérií. Termín
vyhlášení 22.2.2019, ukončení výzvy: 30.4.2019. Upozornil na možné příjemce a na průzkum
zájmu, který proběhl v listopadu 2018
Hlasováno: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje výzvu č 5. IROP Podpora hasičů, včetně preferenčních kritérií, termínů
a alokace CZV 2 148 540 Kč.
5. Provoz MAS
Klacková – info o schválené změně na Provoz MAS (2015 – 2018) – přesun 2 261 770 Kč na
další návazný projekt. V nejbližších dnech bude podána Závěrečná zpráva o realizaci a Žádost
o platbu za II etapu projektu. V rámci projektu bude zažádáno ještě o proplacení nákladů za
listopad a prosinec 2018 ve výši 303 338 Kč.
Navazující projekt Provoz MAS II (pro období 2019 – 2023)
Členům rady zaslán návrh Podkladů pro hodnocení (povinná příloha projektu) včetně rozpočtu
dle položek a jednotlivých let. A. Klacková zopakovala hlavní body Podkladů a navržený
rozpočet. Nikdo z přítomných neměl k materiálu připomínky.
Hlasováno o předložených Podkladech pro hodnocení pro projekt Provoz MAS II
Hlasováno: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Rada MAS schvaluje předložené Podklady pro hodnocení navazujícího projektu Provoz
MAS II pro období 2019- 2023.
Úkol: Klacková, Červová zajistí podání projektu Provoz MAS II v rámci výzvy č. 6 IROP
Zlepšení řídících a administrativních činností MAS (nejzazší termín do 30.6.2019).
6. Info o projektu MAP Semilsko II
Klacková: projekt běží, ŘV ustanoven - pan Šimek je předsedou, záloha je ze strany ŘO
schválena (2. stupeň) a měla by být v nejbližších dnech vyplacena ve výši 3 600 000 Kč.
Ve dnech 21. – 23.3. proběhne výjezdní zasedání ředitelů škol (Tábor a Třeboň) – Sádek pošle
pozvánku a bude možnost se přihlásit.
7. Info o krajských dotacích
Klacková: Dotace KHK za rok 2018 byla vyúčtována do konce roku 2018 a vyúčtování bylo ze
strany KÚ schváleno, na rok 2019 byla žádost podána a obdrželi jsme sdělení, že je dotace ve
výši 150 000 Kč schválena.
Dotace LBK za rok 2018 vyúčtována a zaslána na KÚ 8.2.2018, členové rady seznámeni
s výdaji projektu, částka 6000 Kč by po schválení vyúčtování měla být MAS doplacena.
Na rok 2019 byla Žádost o dotaci podána (8.2.2019 – na částku 60 000 Kč).
8. Info o probíhajících výzvách
PRV – zatím přijato 12 projektů (Podpora zemědělských podniků), podnikatelé, potravináři
zatím žádný projekt, výzva je otevřena do 20.2.2019
IROP – Bezpečná doprava, info o probíhajících konzultací, zatím se připravuje cca 6 projektů,
OPŽP – konzultují se 2 projekty, zájem o ÚSES a protierozní opatření zatím žádný.

9. Evaluace
Info o postupu, pracovní tým vyhodnocuje část A, připravuje se setkání fokusní skupiny –
termín 14.2.2019 od 16:00 v penzionu u Militkých Dřevěnice, kdo má zájem z členů rady se
účastnit je vítán.
10. Termíny rady a VH MAS
Předběžně dojednán termín příštího jednání rady MAS (schválení projektů výzvy PRV,
příprava volební VH MAS) – 26.3.2019 od 17:00, termín VH – 11.4.2019
11. Úprava finančního plánu
Klacková informovala o povinnosti MAS předložit do konce března 2019 úpravu finančního
plánu Strategie dle skutečnosti (za část IROP) a zapracování kurzovního rozdílu.
Úkol: Klacková zašle všem členům podklady s návrhy řešení elektronicky.

Jednání ukončeno ve 20:00
zapsala: Klacková
ověřil: P. Šulc

