Zápis
Zápis z jednání Výboru partnerství
20.3.2017 v 9.00 hodin v Infocentru Toužim

1/2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájil v 9.00 předseda MAS Kraj živých vod Jan Orosz.
1/ Volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Ing. Martin Frank
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schválení program jednání
Program:
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Informace MAS, financování provozu MAS a personální záležitosti
3/ Informace o průběhu hodnocení SCLLD Kraj živých vod
4/ Projednání úprav programových rámců IROP, PRV, OPZ
5/ Projednání hodnotících kritérií
6/ Interní postupy MAS pro SCLLD
7/ Schválení poskytnutých příspěvků Karlovarského kraje
8/ Den pro náš region a Čištění řeky Teplá
9/ Diskuze
10/ Závěr

VP schvaluje program jednání
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace MAS, financování provozu MAS a personální záležitosti

Informace MAS
- VH NS KK ČR Bečov nad Teplou 26.1.2017– volba předsedy krajského sdružení – zástupce do
celostátního Výboru NS – zvolen Ing. Miroslav Makovička z MAS Sokolovsko; úprava stanov NS
a řešení problematiky pobočných spolků – ve stanovách bude zapracováno vice možností –
neformální uskupení MAS na území daného kraje nebo vznik Pobočných spolků, na území
Karlovarského kraje existuje samostatně fungující zapsaný spolek, kde jsou členy 3 z pěti MAS
KK; výše členských příspěvků NS MAS je navržena ve výši 10.000 Kč; spolupráce s Karlovarským
krajem – podpora v DT 4 POV KK, dotace na 1 pracovní místo v MAS ve výši 280.000 Kč.
- VH NS PK ČR Plzeň 1.2.2017– stejná témata jako v KK, pobočný spolek plzeňské MAS
nechtějí, preferují neformální sdružení, na místopředsedu NS MAS ČR byl nominován Jan
Florian; probírána účast na krajských akcích – ITEP, Venkov Plzni; spolupráce s PK – v letošním
roce nepodpoří MAS, které nemají sídlo v PK.

- VH NS MAS ČR v Hranicích na Moravě 16.3.2017 - členské příspěvky NS schváleny ve výši
10.000 Kč; volba předsednictva - předsedou NS MAS byl zvolen Ing. Jiří Krist, místopředsedové
dle návrhů krajů; informace o stavu členské základny, činnosti PS mezinárodní spolupráce, PS
Leader, PS VVV, předpokládaná účast na akcích NS.
- Dohoda o spolupráci MAP KK
- Projekt spolupráce do OPVVV
Financování provozu MAS
- Tabulka za rok 2016 - SCLLD - bude v průběhu dubna podána žádost o proplacení 95%
režijních výdajů za rok 2016 (1.etapa), financování 5% bude zajištěno z mimořádného
příspěvku SOSL. Předfinancování další etapy se bude řešit po zplacení úvěru ČS novým
úvěrem.
- Příspěvky obce Kolová a Útvina - Kolová zamítla žádost o příspěvek ve výši 5 Kč na obyvatele;
Útvina – není informace, bude zjištěno M. Frankem.
- Prodloužení splatnosti úvěru u ČS - podepsáno prodloužení splatnosti úvěru ve výši 500.000
Kč do 31.12.2017.
- Hospodářská činnost MAS. V průběhu prosince - března jsou zpracovávány 3 strategické
dokumenty pro města Bečov nad Teplou, Teplá a Úterý. Bečov předán, Teplá a Úterý budou
dokončeny v následujících týdnech.
- V měsících lednu - únoru bylo zpracováno a podáno 14 žádostí o dotace pro různé subjekty
do 8 různých dotačních programů v celkové výši 11 mil. Kč.
- Na žádost členů SOSL bude připraven přehled služeb MAS za úhradu.
Personální záležitosti
- SCLLD - MMR
Kateřina Kolářová 0,3 úvazku – home office, konzultace, dopracování dokumentů.
Manažer SCLLD - Martina Turková DPP 2.933 Kč; stav do doby, než bude schválena SCLLD,
potom bude nutné zaměstnat manažera celý úvazek.
Finanční manažer Marie Šašková DPP 3.450 Kč.
- POV - KK
Kamila Prchalová, Jiří Šindelář – projekty MAS a aktivity mimo SCLLD.
- ÚP
Petr Dvořák – od 15.2. 2017 – 12 měsíců 100% hrazeno z projektu ÚP – VPP.
VP bere na vědomí informace o aktivitách MAS Kraj živých vod v rámci NS MAS ČR, a dale i
personální a finanční záležitosti MAS.
Grantový program Dr. Živoda
Připraveny dokumenty pro GP, financování, předpokládaná podpora PK ve výši 50.000 Kč
nebude poskytnuta, větší aktivita při získávání finančních prostředků do programu, oslovení
podnikatelských subjektů v území. S vyhlášením programu se počítá od 1.4.2017.
VP schvaluje změny pravidla Grantového programu Dr. Živoda pro rok 2017.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Informace o průběhu hodnocení SCLLD Kraj živých vod

- Probíhá vypořádání připomínek 1VH, budou odeslány do 24.3.2017 k dalšímu kolu
hodnocení.
- Časový harmonogram - pouze informativní, vše záleží na dodržování termínů ze strany MMR.
- Příprava Výzev - absolvování školení v systému CSSF, kde se budou Výzvy vyhlašovat a
administrovat; absolvování několika workshop a školení ŘO; prozatím se čeká na schválení
SCLLD.
- Příprava povinných dokumentů – konzultace a první kolo připomínek k dokumentu Interní
postupy na CRR v Karlových Varech.
VP bere na vědomí informace o průběhu hodnocení SCLLD Kraj živých vod.

4/ Projednání úprav programových rámců IROP, PRV, OPZ

- PRV - jiné rozložení alokace, rozdělení do 8 Fichí z původních 6; úprava finančního plánu,
příprava a stanovení preferenčních kritérií.
- IROP - zrušení opatření: bezpečná doprava a cyklodoprava; kulturní dědictví; sociální
podnikání; indikátory.
- OPZ - rozdělení do 3 opatření; zrušení opatření na podporu sociálního podnikání; indikátory
Nový finanční rámec
VP schvaluje změny v SCLLD Kraj živých vod, které jsou prováděny v rámci vypořádání
připomínek v 1. Kole Věcného hodnocení.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Projednání hodnotících kritérií

VP schvaluje doplnění a dopracování hodnotících kritérií tak, jak byly projednány na jednání
PS ISÚ a pověřuje kancelář MAS jejich dopracováním dle podmínek MMR.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
6/ Interní postupy MAS pro SCLLD

VP bere na vědomí stav rozpracovanosti Interních postupů MAS a pověřuje kancelář MAS
jejich dopracování dle metodiky MMR.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
7/ Schválení poskytnutých příspěvků Karlovarského kraje

Smlouva s Karlovarským krajem o přidělení dotace na mzdu manažerů ve výši 280.000 Kč pro
období 1.12.2016 - 30.11.2017. Zbývajících 200.000 Kč celkových mzdových nákladů je
hrazeno z darů a vlastní činnosti MAS.

VH schvaluje přijetí dotace Karlovarského kraje z Programu rozvoje venkova DT 4 mzdy
manažerů ve výši 280.000 Kč a pověřuje předsedu spolku podpisem smlouvy.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8/ Den pro náš region a Čištění řeky Teplá

- Den pro náš region 22.4., příspěvek na organizační zajištění cca 2.000 Kč na obec dle
možností MAS.
- Čištění řeky Teplá 8.4., akce krajského sdružení MAS KK, u nás proběhne na dvou místech:
Teplá - koordinátorem Milan Matějka, dohoda s městem, uložení a likvidace odpadu, město
Bečov nad Teplou - koordinátorem Jiří Šindelář v úseku BBZ – Bečov město a dále dohoda se
spolkem v Krásném Jezu; zajištění rukavic, pytlů a svoz odpadu v součinnosti s Povodím Ohře.
VP bere na vědomí informace o akcích spolupořádaných MAS Kraj živých vod průběhu
dubna 2017.

9/ Diskuze

Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 11.20 ukončil předseda MAS KŽV
Jan Orosz.

Zapsal: Kamila Prchalová
V Toužimi dne 20.3.2017

Ověřil: Ing. Martin Frank

