Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení NS MAS Jihomoravského kraje

Zápis z Výboru KS NS MAS Jihomoravského kraje
Termín:
Místo:
Přítomni:

21. 11. 2017 od 10.00
SZIF, Kotlářská 53, Brno
dle přiložené prezenční listiny + host Jan Prokeš (MAS Dolní Morava)

Program:
1. Projekt Klimagreen
2. Setkávání MAS a výboru
3. Spolupráce s JMK – dotace, výstupy
4. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK
5. Konference VENKOV
6. Různé
1. Projekt Klimagreen
Hlavní přeshraniční partner je JMK – bude mít 3členný tým. My jsme partner - náš tým je také
3členný: koordinátor, administrátor a účetní. Společně s projektem se předpokládá předání
agendy účetnictví KS MAS (doposud vykonával Petr Revenda), nově bude vykonávat člověk,
který bude účtovat projekt Klimagreen. První koordinační schůzka se předpokládá v lednu 2018.
Návrh na personální obsazení koordinátora je Vít Hrdoušek, který by celý projekt koordinoval
za KS NS MAS. Dále je návrh na administrátora – přítomný Jan Prokeš z MAS Dolní Morava.
V rámci projektu se předpokládá organizace seminářů v území MAS – celkem 3 každá MAS,
dále různé druhy výsadeb stromů.
ÚKOL: Vít Hrdoušek sestaví jednoduchý přehled celého projektu, jaké aktivity se čekají
od MAS, jaká je finanční stránka projektu, monitorovací období, náplně práce pozic a další
důležitá fakta. Termín: do 26. 11. 2017.
Usnesení: Výbor KS NS MAS JMK pověřuje Vítka Hrdouška jako koordinátora projektu
Klimagreen za KS NS MAS JMK.
Nyní je důležité nastavit schůdný proces pro organizaci seminářů a realizaci výsadeb pro MAS
ve spolupráci s JMK.
ÚKOL: Vít Hrdoušek vyvolá společnou schůzku s CRR (Monikou Knettigovou) za účasti
Dariny Danielové na téma Klimagreen a spolupráce JMK a MAS.
Závěrem se představil host jednání Jan Prokeš z MAS Dolní Morava, který je adept na
administrátora projektu Klimagreeen. Po svém představení se rozloučil a opustil místnost.
ÚKOL: Do příštího výboru (5. 12. 2017) je možno podat další návrhy na kandidáty pozice
administrátor projektu Klimagreen.
2. Setkávání MAS a výboru
Návrh na setkávání každý měsíc - každé 1. úterý v měsíci a to nejlépe v budově JMK. Příští
setkání výboru 5. 12. 2017, dále v lednu je změna pozor 9. 1. 2018, dále 6. 2. 2018 a tak dále.
ÚKOL: Vítek domluví místo setkávání na JMK na rok 2018.

Strana 2/2

Návrh na pravidelné setkávání všech MAS v JMK – formát výjezdní, cca 4x do roka: únor,
květen, srpen, listopad.
ÚKOL: Darina navrhne konkrétní termíny na rok 2018 a dá v plénum možnost realizaci
setkání na schůzce 6. 12. 2017 na SZIFu.
3. Spolupráce s JMK – dotace, výstupy
Návrh na jednoduchou tabulku s celkovou alokací + počet vytvořených výzev k určitému datu
vždy aktualizováno, nyní sběr k 21. 11. 2017.
ÚKOL: Bára Palánová vytvoří tabulku, pošle ke konzultaci a poté bude rozeslána na
doplnění a aktualizaci MASkám.
Vítek poslal přehled o aktivitách KS NS MAS pro vyjednávání. Po drobných úpravách je
dokument přílohou zápisu.
4. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK
Jirka informoval o stavu „přechodu z MAP I do MAP II“. Je domluvena spolupráce s RSK kvůli
schvalování území MAP. Pravděpodobně proběhne per rollam, termín dodání závazných dat
bude upřesněn.
Jirka navrhl dávat do zápisu soupis kdo kde jak s kým co projednával za KS NS MAS JMK.
Vít Hrdoušek doplnil konkrétní termíny do budoucna:
29. 11. 2017 CRR konference, Brno
13. 12. 2017 výbor NS MAS v Praze
14. 12. 2017 NSK v Praze
5. Konference VENKOV
Hlavní organizátor je SPOV, partner je MAS Dolní Morava a také KS NS MAS.
Je třeba si ujasnit finanční stránku akce, dále reálné možnosti spolupráce KS NS MAS JMK.
ÚKOL: Vít Hrdoušek pozve zástupce ze SPOV a MAS Dolní Morava na výbor 5. 12. 2017
nebo 9. 1. 2018.
6. Různé
Skutečně zdravá škola a projekt Gruzie jsou témata na příští výbor.
Petr Revenda upřesnil některé doklady do účetnictví KS NS MAS JMK. Po společné dohodě
výboru budou alokované náhrady na cestovné z NS na KS MAS ve 14 000 Kč uhrazeny na část
nákladů cestového předsedy KS NS MAS.
Vít Hrdoušek jednání cca ve 13:30 ukončil.

V Boskovicích dne 21. 11. 2017
zapsala: Barbora Palánová

ověřil: Vít Hrdoušek

