Zápis z jednání Pléna KS MAS Pardubického kraje

Termín

Čas

Místo

2. 10. 2017
09:00 – 11.45 hod
Městský úřad Luže (zasedací místnost), Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 54 Luže

Program jednání

1) Zahájení setkání
2) Informace k přípravě výzev MAS – POV PK „Malý Leader“
3) Vyvolání schůzky zástupců KS MAS s panem Ing. Šotolou, Mgr. Štěpánovou
4) Informace z Výboru NS MAS
5) Návrh stanov NS MAS
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 Bohdanečsko, z.s.
• MAS Holicko, o.p.s.
• MAS Chrudimsko, z.s.
• MAS Lanškrounsko, z.s.
• MAS Litomyšlsko o.p.s.
• Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
• MAS POLIČSKO z.s.
• MAS Region Kunětické hory, z.s.
• MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
• Místní akční skupina Svitava z.s
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1. Přivítání
Setkání zahájila předsedkyně KS MAS PaK Michaela Kovářová přivítáním přítomných.

2. Informace k přípravě výzev MAS – POV PK „Malý Leader“
Michaela Kovářová (MAS Holicko) seznámila přítomné se stanoviskem MAS Železnohorského regionu ze dne
27. září 2017 k dotačnímu titulu 7 POV Pardubického kraje, tzv. „Malému Leaderu“. Na základě stanoviska
MAS Železnohorský region zaslaného všem členům KS MAS a zástupcům Pardubického kraje bylo
konstatováno, že se od „Malého Leaderu“ distancují, přejí si zachovat pouze dotaci Pardubického kraje
na provoz.
Radka Šťovíčková (MAS Lanškrounsko) vyjádřila souhlas se stanoviskem MAS Železnohorský region zachovat
pouze dotaci na provoz. Nebude-li možné dotaci na provoz na provoz zachovat, souhlasí MAS Lanškrounsko
s „Malým Leaderem“ pro spolky a neziskové organizace.
Petra Martinů (MAS Poličsko) doplnila, že při jednáních s Pardubickým krajem nebylo průchozí financování
provozních výdajů. Hlavním smyslem vyjednávání bylo podpořit pořízení drobného vybavení spolků
a neziskových organizací z území MAS, které z aktuálních dotačních příležitostí v rámci plnění SCLLD není
možné.
Následoval komentář Jaroslavy Žákové (Pardubický kraj) ohledně neporozumění, co bylo stěžejním cílem
dotace a vyjasnění možnosti malého lídru v r. 2017 včetně návaznosti na potřeby území zohledněné ve
strategiích jednotlivých MAS.
Proběhla široká diskuze, ze které vyplynulo, že v rámci „Malého Leaderu“ budou preferovány neinvestiční
projekty, při čemž žadateli budou především obce a spolky. Pro Pardubický kraj bude dostačující, pokud
budou mít MAS kdekoliv v SCLLD uvedeny obce jako vhodné žadatele, včetně např. ve SWOT analýze. MAS
tuto skutečnost podloží při žádosti na PK pouze doložením dané konkrétní strany SCLLD, nikoliv například
celou analytickou částí SCLLD.
Z dotace nelze hradit provozní výdaje ani samostatné pořízení drobného vybavení. Oprava drobného
vybavení je možná, je-li součástí rekonstruovaného objektu a to pouze jako doplňková aktivita při
opravě/rekonstrukci majetku.
U neinvestičních projektů neplatí doba udržitelnosti.
Vyplacení dotace bude probíhat na základě smlouvy o příspěvku mezi žadatelem a MAS. MAS obdrží finanční
prostředky od PK, při čemž předmětem smlouvy budou již dané konkrétní akce. Na Pardubický kraj pak
budou doloženy smlouvy mezi MAS a žadateli, včetně faktur a dokladů o úhradě. Podle předběžných
informací by v průběhu května/června 2018 měly MAS obdržet smlouvy od PK, na jejichž základě by kraj
převedl MAS finanční prostředky v průběhu cca 30 dní. Zástupci Pardubického kraje navrhli, aby vyúčtování
probíhalo až do června 2019 tak, aby byl dostatečný prostor pro vypořádání vyúčtování.
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Ing. Josef Hejduk navrhl, aby se zástupci MAS nejpozději do konce dubna 2018 sešli a zhodnotili první ročník
„Malého Leaderu“ a upřesnili možnosti pro další období. Výstupy a závěry poté budou představeny
hejtmanovi Pardubického kraje. V blízké době budou na Pardubickém kraji projednávány rozpočty na příští
rok, proto by bylo dobré projednat možnosti s panem Ing. Pavlem Šotolou (radním zodpovědným a sociální
péči a neziskový sektor), popř. s Mgr. Hanou Štěpánovou (radní zodpovědnou za regionální rozvoj, evropské
fondy a inovace) v nejbližším možném termínu.
Na závěr bylo vyjádřeno poděkování Pardubickému kraji za poskytovanou podporu všem MAS, bez které by
nebylo možné včasné podání a úspěšné schválení všech strategií v kraji.

3. Vyvolání schůzky zástupců KS MAS s panem Ing. Šotolou, Mgr. Štěpánovou
Petra Martinů vznesla na základě získaných informací návrh na svolání osobní schůzky s Ing. Pavlem Šotolou
na téma spolupráce MAS a Pardubického kraje v oblasti neziskového sektoru. Přítomní vyjádřili souhlas.

4. Informace z Výboru NS MAS
Michaela Kovářová a Petra Martinů informovaly přítomné o nejdůležitějších bodech projednávaných
na posledním jednání Výboru NS MAS.
•

Tajemnice NS MAS paní Veronika Foltýnová podala výpověď. Na pozici tajemnice/tajemníka NS MAS
bude vypsáno nové výběrové řízení.

•

9. října 2017 proběhne v Dubovicích u Pelhřimova pracovní setkání Místních akčních skupin.

•

Zpracován a projednán byl Manifest na zlepšení implementace strategií, jehož obsahem jsou mimo
jiné body týkající se úspěšného dokončení hodnocení strategií, Operačního program životní prostředí,
režijních nákladů, monitorovacího systému, snahy o menší omezení projektů spolupráce.

•

Na jednání Výboru NS MAS byl projednán návrh rozpočtu. Rozpočet je ztrátový, takže budou hledány
další možnosti k získání prostředků. Jednou z avizovaných možností je navýšení členských příspěvků,
avšak nebyla zmíněna konkrétní částka. V rozpočtu zcela chybí některé položky, není specifikována
např. pozice výkonného ředitele. Rozpočet bude dopracován.

5. Návrh Stanov NS MAS
Návrh Stanov NS MAS, které zpracovala Mgr. Darina Danielová z MAS Lednicko-valtický areál a který byl všem
členům KS zaslán, bude schvalován 15. listopadu na NS MAS. Michaela Kovářová znovu představila
přítomným návrh stanov NS MAS a zdůraznila nejzásadnější body stanov.
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V orgánech NS je nově navíc pozice výkonného ředitel NS MAS. Veškeré orgány mohou hlasovat per rollam
a jejich funkční období je stanoveno na období 3 let. Usnášeníschopnost orgánu je stanovena nadpoloviční
většinou všech členů, při čemž usnesení se přijímá, souhlasí-li nadpoloviční většina z přítomných (vyjma
schvalování stanov). Obecně stanovy navyšují kompetence výboru, který řeší základní pravidla rozpočtu,
přijímá nové členy, volí předsedu a místopředsedy NS. Výši členských příspěvků nadále schvaluje valná
hromada NS MAS.
Přítomní odsouhlasili návrh Stanov NS MAS v předloženém znění.
Tomáš Černý (MAS Chrudimsko) navrhl, aby byla sloučena pozice tajemníka a výkonného ředitele.

6. Různé
Michaela Kovářová vznesla dotaz, zda mají přítomní návrh, které akce zařadit do plánu aktivit celostátní sítě
pro venkov na rok 2018. Marie Kršková (MAS Orlicko) navrhla kurzy pro finanční a projektové manažery,
popř. na zakázky malého rozsahu. Michaela Kovářová (MAS Holicko) navrhla pořízení kalendářů. Petra
Martinů (MAS Poličsko) navrhla časopisy pro děti a mládež týkající se venkova (úkoly, testy, křížovky apod.).
Návrhy budu zkonzultovány s panem Novotným.
Radka Štovíčková (MAS Lanškrounsko) se dotázala na situaci týkající se pracovníka technické podpory k CSSF.
Pavel Vomáčka vysvětlil, že situace je v současné době beze změn, pracovníci technické podpory zatím
k dispozici nejsou.
Michaela Kovářová navrhla, aby byl vytvořen pravidelný plán setkání KS MAS. Přítomní se usnesli, že od ledna
2018 se budou setkání konat pravidelně každé 3. úterý v měsíci.
Příští setkání KS MAS proběhne 1. prosince během workshopu v Poříčí (30. 11. – 1. 12. 2017).

7. Závěr
Závěrem Michaela Kovářová poděkovala přítomným za účast.

V Luži dne 2. 10. 2017
Zapsala: Ing. Marcela Loskotová
Ověřila:
………………………………………………………………..
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS PK
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