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:

5. 12. 2017 od 10.00
SZIF, Kotlářská 53, Brno
dle přiložené prezenční listiny

Program:
1. Projekt Klimagreen
2. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK
3. Konference VENKOV
4. Různé
Vít Hrdoušek zahájil jednání. Konstatoval, že příští schůzka bude domluvena již v prostorách
JMK - 9. 1. 2018 v 10:00.
1. Projekt Klimagreen
Vít Hrdoušek zaslal podkladový materiál dle úkolu z minulého jednání. Nejdůležitější je
sestavení realizačního týmu: domluva společné schůzky 9. 1. 2018 se zástupci MAS Dolní
Morava. Personální stránka projektu bude dořešena na společné schůzce v lednu.
ÚKOL: Vít Hrdoušek do 9. 1. 2018 připraví náplň práce pozic.
Semináře: předjednat s JMK. JMK má představu semináře až 2. pololetí 2018 = posunutí výsadeb
– snaha Vítka posunout semináře na 1. pololetí kvůli harmonogramu a běhu prací na projektu.
Výsadba stromů: výběrové řízení – generální dodavatel na celé území Jihomoravského kraje
bude mít za úkol v součinnosti s MAS komunitně projednat a komunitně realizovat výsadby
a údržbu. Další zapojení si musí s dodavatelem a obcemi vyjednat každá MAS sama. Na MAS
se počítá 1-2 plochy výsadeb. Udržitelnost: stromky bude po 30. 3. 2020 udržovat ten, na jehož
pozemku se výsadba provede – bude nutno smluvně ošetřit.
ÚKOL: Do 9. 1. 2018 Vít Hrdoušek sestaví finální přehled plnění projektu Klimagreen pro
seznámení všech MAS s projektem – stručně jednoduše a tabulkově a zašle Výboru
k doplnění a schválení.
Zadávací dokumentace = je vhodné připravovat externí – v rámci položky odborné poradenství
a služby.
ÚKOL: Vít Hrdoušek zjistí možnost financování zadávací dokumentace pro výběrové
řízení pod položkou odborné poradenství a služby ověří do 9. 1. 2017 (písemné schválení ze
strany CRR) zároveň i osloví 3 potenciální dodavatele.
Předpokládané zpracování návrhu zadávací dokumentace pro výběrové řízení malého rozsahu, do 30. 1. 2018.
Modelová situace: MAS komunitně projedná do 30. 3. 2018 výsadbovou plochu na svém území
a provede tzv. PŘEDVÝBĚR = lokalizace výsadbové plochy. Přijde dodavatel a za účasti MAS
KOMUNITNĚ projedná a provede finální výběr ploch, na které zpracuje VÝSADBOVÝ
PROJEKT (mj. bude obsahovat know how z Rakouska) do 30. 6. 2018. Na podzim 2018 se
KOMUNITNĚ vysadí stromky dle projektu v obci na vybrané místo.

Strana 2/2

2. Setkání VH KS MAS JMK
Na setkání 15. 2. 2018 MAS JMK bude informováno o Klimagreenu: všem MAS bude předáno
kompletní info k projektu a v březnu je plánovaná VH – schválení členských příspěvků
a projednání finální verze projektu.
Termín VH: 13. 3. 2018, od 9:00 – prostor: JMK – domluví Vítek Hrdoušek.
ÚKOL: Domluva schůzky s JMK – Vít Hrdoušek, sdělit termín dopředu ke koordinační
schůzce.
3. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK
Výbor KS NS MAS JMK schvaluje změnu zástupce KS NS MAS JMK při jednání RSK
a NSK: Nový zástupce Darina Danielová a její zástupkyně Barbora Palánová.
Pro: všichni
Schvalování území pro realizaci MAP II bude RSK per rollam – 1. nebo 2. týden v lednu.
MAS Mikulovsko má schváleno věcné hodnocení.
4. Konference VENKOV
Zástupci Dolní Moravy jsou přizváni na výbor 9. 1. 2018 ohledně organizace konference.
ÚKOL: Vít Hrdoušek prověří do 9. 1. 2018 zapojení „jižních“ MAS ohledně organizace
konference VENKOV.
5. Různé
Vít Hrdoušek jednání cca ve 12:30 ukončil.
V Boskovicích dne 6. 12. 2017
zapsala: Barbora Palánová

ověřil: Vít Hrdoušek

