Zápis z jednání KS MAS Pardubického kraje

Termín

Čas

Místo

27. 4. 2017
13:30 – 16:00 hod
Holice, MěÚ Holice, zasedací místnost

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy
Informace o přípravě LeaderFESTu 2017
Informace o přípravě konference Venkov 2017
Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, RSK, apod.
Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizace MAP
Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2017
Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2017
Různé
Závěr

Jednání se účastnilo 13 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.
Účastníci (dle prezenční listiny):
 MAS Bohdanečsko, z.s.
 Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
 MAS Holicko, o.p.s.
 MAS Chrudimsko, z.s.
 MAS Lanškrounsko, z.s.
 MAS Litomyšlsko o.p.s.
 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 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.
 MAS Železnohorský region, z.s.
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1. Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS Pardubického kraje, přivítala všechny zástupce z MAS
Pardubického kraje.
Na základě kontroly prezenční listiny a předložených plných mocí je volební jednání usnášeníschopné. Z 13
členských MAS je přítomno 13 zástupců členských MAS, z toho je 6 zástupců pověřeno plnou mocí a 1
zástupce je bez hlasovacího práva. VH konstatuje, že je usnášeníschopná, originály plné moci a originál
prezenční listiny jsou přílohou originálu tohoto zápisu.
Vytvořením zápisu z jednání byla pověřena zástupkyně hostitelské MAS, Ing. Vendula Maříková (MAS
Holicko, o.p.s.).
Ověřením zápisu byli jmenováni Petra Martinů, DiS. (MAS POLIČSKO, z.s.) a Vladimír Buchta (Místní akční
skupina Svitava).

2. Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy
V rámci tohoto bodu jednání zástupci všech přítomných MAS postupně informovali o stavu příprav výzev
CLLD na svém území – zda je SCLLD schválena, která opatření a kdy chtějí v roce 2017 vyhlašovat, problémy
s vyhlašováním, apod.

3. Informace o přípravě LeaderFESTu 2017
Zástupkyně Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. informovaly o programu LeaderFESTu 2017, který se bude
konat 31. 5. – 1. 6. 2017 v Hlinsku. Dále předaly informace ohledně postupu příprav a požádaly přítomné,
aby ještě dodávali kontakty na své regionální výrobce potravin pro raut. Zájemci o pomoc s organizací akce,
vyplnili tabulku s kontakty a termíny své účasti.

4. Informace o přípravě konference Venkov 2017
Jozef Petrenec, zástupce SPOV Pardubického kraje, informoval o postupu příprav Konference Venkov, která
se bude konat 1. – 3. 11. 2017 v Dřítči. Dále informoval o plánovaných tématech odborného programu
konference i tématech exkurzí (1. agroturistika a zemědělství, 2. sociální podnikání a zemědělství, 3.
zemědělství, lesnictví a krajina, 4 subsidiarita a víceúrovňová správa) a požádal přítomné o pomoc s návrhy
na zajímavá místa pro exkurze v těchto tématech.
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5. Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, RSK, apod.
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, krajský koordinátor CSV, informoval přítomné MAS o akcích CSV:
 Exkurze do Libereckého kraje pro manažery MAS (organizátor: MAS Orlicko) – podzim 2017,
 Dvoudenní workshop na témata, která si MAS vyberou – podzim 2017,
 Regionální jarmarky – propagace MAS na významných regionálních akcích (jak jednotlivé MAS, tak i
skupinky MAS – předpoklad rozdělení na 3 projekty a 1 MAS bude projekt zaštiťovat) – léto 2017
(bude teprve podána žádost do Prahy).
Předsedkyně KS MAS PK informovala přítomné o důležitých bodech jednání Výboru NS MAS, který se konal
11. 4. 2017 v Praze:
 Co nejdříve bude vyhlášena 3. Výzva pro předkládání Strategií CLLD (čeká na podpis ministryně
MMR)
 Koncept nového projektu OPTP technická spolupráce NS MAS a IROP – projekt bude mít 2 části:
a) Technická pomoc MAS pro práci s MS2014+ (helpdesk pro vyhlášení prvních výzev IROP přes
CSSF)
b) Rozjezd sebehodnocení MAS (mělo by zmírnit počet kontrol z CRR – opatření 4.2)
 Pokud mají MAS problém splácet úvěr např. České spořitelně – dát bance včas vědět
a nevyčkávat. Jinak hrozí, že se stanou MAS rizikovými a ČS jim již neposkytne tak výhodné
podmínky úvěrů.
 Je potřeba projednat, zda se má konat podzimní valná hromada NS MAS ČR (Lednicko-valtický areál)
– projednání rozpočtu NS MAS na 2018, Hodnocení kvality MAS a změnu Stanov. Závěr diskuse:
navržená témata nechat na valnou hromadu na jaro 2018.

6. Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizace MAP
Eva Feyfarová, zástupkyně PS Vzdělávání, zběžně informovala o připravovaných výzvách na MAP II a
implementaci MAP I. Dále připomenula termín otevřeného jednání PS Vzdělávání při NS MAS, které se bude
konat 10.5. 2017 v Praze.
Pro realizátory MAP byl připomenut termín 17.5.2017, kdy se v rámci SRPu bude na NIDV opět konat
konference MAP. Probíranými tématy bude spolupráce pedagogické fakulty a škol, spolupráce KAP a MAP.

7. Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2017
8. Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2017
Oba body programu byly probírány najednou. Předsedkyně KS MAS PK informovala přítomné, že k těmto
bodům byl členům valné hromady zaslán návrh na usnesení. Dále bylo připomenuto, že situace okolo
vybírání členských příspěvků byla diskutována již na několika setkáních KS MAS PK (i těch neoficiálních), a to
již od konce ledna 2017.
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Na Plénu KS MAS PK, které se konalo 5. 4. 2017 v Bystrém (účast 10 členských MAS z celkových 13) byl
diskutován rozpočet KS MAS PK pro rok 2017 v celkových příjmech 39.000,-Kč a celkových výdajích 34.385,Kč (výdaje za účetní a cestovní náhrady na výbor a kontrolní komisi NS MAS, RSK, NSK, TPZPK, ETIK, ITI a POV
PK). Na tomto jednání byla také předjednána výše členských příspěvků KS MAS PK na rok 2017 ve výši
3.000,- Kč pro všechny členské MAS s datem splatnosti do 31. 5. 2017. Z této výše členských příspěvků jsme
schopni uhradit veškeré nejnutnější výdaje předpokládané v tomto roce. Datum splatnosti byl nastaven, tak
abychom mohli zrealizovat domluvený workshop, který se má konat cca v polovině 6/2017.
Poté byla otevřena diskuse, v rámci které informovali zástupci MAS Region Kunětické hory a MAS
Železnohorský region, z.s. o negativních stanoviscích, které v tuto chvíli zaujímají jejich statutární orgány k
vybírání členských příspěvků KS MAS PK (případné vystoupení z pobočného spolku). Předsedkyně KS MAS PK
navrhla, zda by jejich situaci pomohla vyřešit její návštěva a obhajoba členských příspěvků (činnost KS MAS
PK pro jednotlivé MAS) na zasedání statutárních orgánů těchto MAS.
Z tohoto důvodu požádal zástupce MAS Region Kunětické hory o posunutí splatnosti členského příspěvku KS
MAS PK na 31. 10. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro:

10

Proti: 2

Zdrželi se:

0

Usnesení:
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje předložený rozpočet KS MAS PK pro rok 2017
v celkových příjmech 39.000,-Kč a celkových výdajích 34.385,- Kč.
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje členské příspěvky na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro
všechny členské MAS s datem splatnosti do 31. 5. 2017.
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje posunutí splatnosti členského příspěvku na rok
2017 pro MAS Region Kunětické hory až do 31. 10. 2017.

9. Různé
Předsedkyně KS MAS PK informovala přítomné o průběhu příprav workshopu, který proběhne v Pardubicích
na Krajském úřadě v rámci projektu NS MAS Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního
rozvoje. Přesný termín akce ještě není stanoven (v týdnu od 12. – 16. 6. 2017). Účast lektorů (CRR, MMR,
MPSV) domlouvá jak Petr Vomáčka (organizátor – KS MAS PK), tak je také domlouvána centrálně přes NS
MAS.
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Jozef Petrenec pozval přítomné na setkání mikroregionů, svazků obcí a MAS s názvem SPOJUJEME VENKOV,
které organizuje SMS Pardubického kraje. Akce se koná 9. 5. 2017 v Českých Heřmanicích. Podle
organizátorů by byla vhodná účast předsedkyně KS MAS PK. Bohužel se tento termín kryje s termínem
konání Výboru NS MAS ČR. Proto předsedkyně vyzvala přítomné, kdyby měl někdo zájem se účastnit výboru
NS MAS ČR – tak aby se účastnily 2 osoby, jak bylo v požadavcích na volební valné hromadě. Pokud se nikdo
nepřihlásí, tak na Výbor NS MAS pojede pouze Petra Martinů.

10.Závěr
Předsedkyně KS MAS PK poděkovala přítomným za účast a za konstruktivní jednání. A znovu připomněla
termín dalšího setkání KS MAS PK, které se bude konat v polovině 6/2017 v Pardubicích na krajském úřadě
v rámci workshopu NS MAS.

V Holicích 2. 5. 2017

Zapsala: Ing. Vendula Maříková

………………………………………………………………..

Ověřili: Petra Martinů, DiS.

………………………………………………………………..

Vladimír Buchta

………………………………………………………………..
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