Zápis z jednání Pléna KS MAS Pardubického kraje

Termín

Čas

Místo

5.4.2017
9,30 – 13,00 hod
Multifunkční dům Bystré

Program jednání

1) Zahájení setkání
2) Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, RSK, apod.
3) Informace z workshopu MEDUIN II – projekt NS MAS na helplink pro IROP
4) Příprava rozpočtu KS MAS PK pro rok 2017
5) Sociální služby v SCLLD MAS Pardubického kraje
6) Různé
7) Závěr
Jednání se účastnilo 10 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.
Účastníci (dle prezenční listiny):
MAS Holicko, o.p.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
Místní akční skupina Svitava
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
MAS POLIČSKO, z.s.
MAS Bohdanečsko, z.s.
MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
MAS Lanškrounsko, z.s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
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1. Přivítání
Setkání zahájila manažerka hostitelské MAS POLIČSKO z.s. Petra Martinů přivítáním přítomných. Dále předala
slovo předsedkyni KS MAS PaK Ing. Michaele Kovářové, která ve stručnosti zopakovala program dnešního
jednání.
Zápisem z jednání byla pověřena Leona Šudomová, MAS POLIČSKO z.s.

2. Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZ PK, ETIK, ITI, RSK
Po únorové valné hromadě KS MAS, kde byl zvolen 3členný výbor KS MAS, došlo mezi členy výboru k dohodě
o zastupování KS MAS PK v subjektech a projektech, v nichž je KS zastoupeno a zapojeno.
Pakt zaměstnanosti ( TPZ PK) – zástupce ve správní radě Petra Martinů, MAS POLIČSKO z.s., dozorčí radě Ing.
Petr Vomáčka, MAS Litomyšlsko o.p.s.
Petra Martinů podala informaci o průběhu 2 jednání, která se uskutečnila v průběhu února a března 2017.
Informovala o 2 projektech TPZ PK – Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání a Kompas. Ze strany
předsedkyně TPZ PK Ludmily Navrátilové vzešla nabídka na spolupráci s MAS především v oblasti digitálního
vzdělávání a tvorby MAP. Požádala o seznam řešitelů MAP v Pardubickém kraji. Členové KS PaK, kteří jsou
realizátory MAP na svých územích, souhlasili s poskytnutím údajů o jednotlivých řešitelích MAP v PaK a
zároveň upozornili na nutnost souladu případných aktivit MAP v oblasti digitálních kompetencí se Strategií
digitálního vzdělávání v ČR. Dále navrhli konkrétní oblast možné spolupráce - najít soulad v cílech KAP s cíli
jednotlivých MAP do poloviny června 2017, tak aby výsledky mohly být zapracovány do výzev na MAPII.
Dozorčí rada TPZ PK se dosud nesešla.
ETIK – zástupce Ing. Petr Vomáčka, MAS Litomyšlsko o.p.s., náhradník Ing. Michaela Kovářová, MAS Holicko,
o.p.s.
ITI – člen řídícího výboru Ing. Michaela Kovářová, MAS Holicko, o.p.s., náhradník Jozef Petrenec, MAS Region
Kunětické hory.
Michaela Kovářová informovala o schůzce ITI, kde byly schváleny všechny projektové záměry SŠ na území
PaK.
RSK, NSK – zástupce Ing. Michaela Kovářová, MAS Holicko, o.p.s., náhradník Petra Martinů, MAS POLIČSKO
z.s.
Michaela Kovářová připomněla nejdůležitější body, které byly na březnové NSK projednávány a jsou
obsaženy v zápisu z NSK, který byl rozeslán členům KS dne 24.3.2017.
Výbor NS MAS ČR - zástupce Ing. Michaela Kovářová, MAS Holicko, o.p.s., náhradník Petra Martinů, MAS
POLIČSKO z.s.
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Michaela Kovářová informovala o probíhajícím projektu NS MAS Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje. V rámci projektu se uskuteční setkání v každém z krajů ČR. Je třeba zajistit
organizátora setkání v Pardubickém kraji a definovat témata a navrhnout přednášející především z ŘO.
Členové KS PaK by uvítali termín konání v 1. pol. června 2017. Organizátorem akce by bylo Krajské sdružení,
navržena jsou témata – změna SCLLD (Např. Andrea Daňková), první zkušenosti z výzev a hodnocení projektů
OPZ (zástupce MPSV) a IROP ( Koblížková, CRR).

3. Informace z workshopu MEDUIN II – projekt NS MAS na helplink pro IROP
Dále byl projednáván návrh na podání žádosti NS MAS z OPTP na personální zajištění helplinků IROP
(systém ISKP a CSSF) pro MAS a žadatele v jednotlivých krajích. S tím však pravděpodobně bude souviset
nutnost zajistit personální obsazení a zázemí pro pracovníka. Na příštím výboru NS MAS bude o této věci
rozhodováno a je třeba, aby zástupci KS ve výboru znali stanoviska KS. Po diskusi došli přítomní k závěru, že
souhlasí s tím, aby NS MAS požádala o dotaci na personální zajištění helplinků a pomohla tím ŘO IROP řešit
nedostatečné zajištění jejich technické podpory, avšak za podmínky, že i IROP ustoupí z některých svých
požadavků , které jsou předmětem neúspěšného vyjednávání, např. posun milníku 31.10.2018. Pokud by ŘO
IROP nebyl ochoten vyhovět určitým požadavkům NS MAS vstřícným k implementaci SCLLD, není důvod
vyvíjet snahy pomoci ŘO IROP k zajištění jejich nedostatečné personální kapacity technické podpory na práci
s CSSF 14+.

4. Příprava rozpočtu KS Pak na rok 2017
Členové KS obdrželi mailem návrh rozpočtu KS MAS na rok 2017, který byl navržen členy výboru na základě
předpokládaných výdajů, a to především na cestovné.
Michaela Kovářová upozornila, že rozpočet je nastaven na výši členských příspěvků 3.000Kč/MAS a rok.
Výdaje na cestovné se budou uplatňovat formou refundací na konci kalendářního roku.
K zaslanému návrhu byly vzneseny připomínky. Členové PK byli seznámeni se všemi připomínkami a na
základě diskuse byl vyladěn konečný návrh rozpočtu na rok 2017.
i.

Cestovné členů Pracovních skupin NS MAS – hrazeno z rozpočtu NS MAS a pouze ve výši veřejné
dopravy.
Vypořádání: Cestovné členů Pracovních skupin NS MAS bude hrazeno pouze v případě, že nebudou
moci nárokovat u NS MAS. Proto tyto položky v rozpočtu jsou ponechány, ale zůstávají nulové.

ii.

Nemělo by se platit cestovné autem – pouze ve výši veřejné dopravy.
Vypořádání: Cesty autem budou pouze v nejnutnějších případech, kdy podmínky a doba cestování
autem budou jednoznačně lepší než cesty veřejnou dopravou.
Například Petra Martinů pojede do Č. Třebové autem a zbytek cesty do Prahy nebo Olomouce pojede
vlakem. Cesty z Poličky (Bystrého) do Pardubic jsou jednoznačně jednodušší autem než veřejnou
dopravou.
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Michaela Kovářová bude preferovat na cesty z Holic do Pardubic autobus. Ale ne vždy to jde. Autobus
přijíždí do Pardubic v celou hodinu, kdy většinou začínají i daná jednání. A pak je nutné tam být o
hodinu dříve. Vždy jak to půjde spojí tuto cestu s jinou cestou, kterou bude moci přiřadit k akci MAS
Holicko.
iii.

Na výbor NS MAS by měl jezdit pouze 1 zástupce jako je tomu zvykem i v ostatních krajích. Pokud
chcete aby tam jezdili 2, tak hradit cestovné pouze jednomu.
Vypořádání: Požadavek, abychom měli 2 zástupce na výboru NS MAS vzešel ze dvou jednání MAS
Pardubického kraje, které se uskutečnily 23.1.2017 v Pardubicích a 1.2.2017 v Luži. Přítomní členové
pléna souhlasí s proplácením cestovného na Výbor NS MAS členovi i náhradníkovi.

iv.

Parkovné zrušit. V Pardubicích lze řešit parkováním zdarma v parkovacím domě pro hosty Krajského
úřadu. V Olomouci i v Praze lze také zaparkovat zdarma.
Vypořádání: Parkovné bude z rozpočtu vyškrtnuto.

v.

Zvláštně navržen začátek rozpočtu. Některé položky, které již byly vyplaceny, se buď zahrnují nebo
nezahrnují. Buď udělat rozpočet od začátku roku, který zahrnuje všechny položky nebo rozpočet od
jeho schválení (asi v dubnu) do konce roku. S tím, že co bylo předtím je nula.
Vypořádání: Začátek rozpočtu byl původně nastaven od volební valné hromady (únor 2017). Na
základě připomínky bude začátek nastaven od 1.1.2017, tzn. že i výdaje, které vznikly před datem
schválení rozpočtu, budou jednotlivým členům proplaceny.

vi.

Účetnictví může vést účetní, která je pracovnicí MAS a není to externí hrazená služba. A tím se
účetnictví může „spláchnout“ přes nějakou MAS. Dokladů bude minimum a mzdy žádné.
Vypořádání: Účetní KS by měla být ve spolupráci s předsedající MAS a ne z území jiných MAS, tudíž se
dá předpokládat, že se bude jednat o účetní předsedající MAS. Navržená výše nákladů vychází
z cenové kalkulace MAS Holicko. Nejde o počty faktur, ale o to, že na konci roku se musí dělat účetní
závěrka a daňové přiznání. Tedy stejná práce jako u firmy s větším obratem.
Dále bylo poukázáno, že je třeba mít odděleně vedení účetnictví pro MAS a pro KS MAS. Stejně jako
v rámci MAS vykazujeme účetnictví zvlášť pro každý projekt.
Částka za účetní je v přijatelné výši, proto tato částka bude ponechána. Přítomní členové pléna s ní
souhlasili.

vii.

Poslány vyčíslené výdaje Jany Košťálové na PS Mezinárodní spolupráce v celkové výši 2.300 Kč.
Vypořádání: viz bod 1

Přepracovaný návrh rozpočtu bude přílohou zápisu a předán všem členům KS v nejbližších dnech.
Bylo snahou členů KS PaK, aby veškeré připomínky a podněty byly diskutovány a projednány před konáním
valné hromady tak, aby výsledný návrh rozpočtu byl pro všechny členy akceptovatelný. Vzhledem
k plánovanému programu valné hromady a přítomnosti nezainteresovaných hostů by bylo vhodné, kdyby
schválení rozpočtu proběhlo bez nutnosti delší diskuse.
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5. Sociální služby v SCLLD MAS Pardubického kraje
Petra Martinů informovala o jednání s vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Helenou Zahálkovou, která si
vyžádala informace o připravovaných projektech soc . služeb prostřednictvím CLLD. Petra Martinů v minulých
dnech jednotlivé MAS oslovila a přehled připravila. Připomněla že, pro žádost o dotaci z IROP je zásadní
podmínka přijatelnosti pověření kraje, které musí být platné po dobu realizace projektu a do skončení doby
udržitelnosti, u projektů OP Z se toto pověření dokládá před vydáním právního aktu a musí být platné po
celou dobu realizace projektu.

6. Různé


Ing. Petr Vomáčka, školitel systému CSSF pro Pardubický kraj, informoval o novinkách při práci se
systémem. V příštích dnech se zúčastní i workshopu pro hodnotitele, následně budou proškoleny
MAS. Bude aktualizována příručka pro vyhlašování výzev MAS.



Ing. Ivana Vanická podala informaci o akci minulého roku, kdy MAS ORLICKO organizovalo pro
Liberecký kraj exkurzi za příklady dobré praxe PaK, MAS ORLICKO bylo hostitelem. V letošním roce
by se toto mělo zopakovat ale v opačném sledu, tedy MAS PaK na exkurzi do Libereckého kraje.
Přítomní členové se shodli na možném termínu - měsíci říjnu 2017 (termín bude upřesněn). Akce
bude probíhat ve spolupráci s CSV a po dohodě na plénu bude v letošním roce orientována
především na problematiku managementu MAS - tedy pro zaměstnance (např. projekty spolupráce,
implementace prvních výzev). O organizaci exkurze projevila zájem Místní akční skupina ORLICKO,
z.s. V dalších letech už by podobné akce byly opět orientované na členy MAS a příklady dobré praxe,
protože by mohly být již zrealizovány první projekty podpořené v prvních výzvách.

7. Závěr
Závěrem Michaela Kovářová poděkovala přítomným za účast a pozvala je na seminář CSV, který se bude
konat 27.4.2017 v Holicích, jehož součástí bude i Valná hromada KS MAS PaK. Na semináři bude přednášet i
Ing. Radim Petr z CP SZIF, proto požádala přítomné MAS, aby jí zasílali dotazy, jež se týkají výzev PRV.

V Bystrém 5.4.2017

Zapsala: Leona Šudomová

………………………………………………………………..
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS PK
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