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:

3. 5. 2018 od 10.00
KÚ JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, usnášeníschopnost
2. Kontrola plnění úkolů
3. Realizace SCLLD v území
4. Projekt Klimagreen
5. Spolupráce s JMK – dotační titul pro KS MAS
6. Konference VENKOV
7. Různé

1. Zahájení
Jednání Výboru zahájila Darina Danielová, konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Začalo se bodem
Realizace CLLD v území. Vít Hrdoušek dorazil cca po 1 minutě – výbor je kompletní.
2. Kontrola plnění úkolů
ÚKOL č. 1/4: Pan Prokeš vytvoří směrnici na cestovní příkazy.
Úkol trvá – B. Palánová a P. Revenda pošlou pro inspiraci směrnici na cestovní příkazy panu Prokešovi.
Klimagreen: ÚKOL č. 2/4: Návrh smlouvy na údržbu a sledování výsadeb s konečným uživatelem –
připraví J. Schneiderová ve spolupráci s V. Hrdouškem.
Úkol trvá – Vítek zaurguje. Termín: 15. 5. 2018
Individuální dotace projekt pro KS NS MAS: ÚKOL č. 3/4: D. Danielová společně s J. Hrubým zajistí
rozpracování této verze, projednání a podání individuální žádosti na JMK.
Termín: 30. 4. 2018 – rozvedeno viz níže v bodu č. 5 Spolupráce s JMK. Tento úkol se ruší – nahrazuje
úkol viz níže.
3. Realizace SCLLD v území
CLLD – aktualizace výzvy 68 školy – upozornění na přehled změn.
Spuštění nového webu IROP - www.irop.mmr.cz
Připravuje se revize režií 4.2 – MAS mohou přidávat alokaci do položek i tam, kde dříve byla nula.
Navýšení limitu DPP/DPČ. Výbor se shodl, že podporuje prosazení navýšení limitu mezd.
4. Projekt Klimagreen
V. Hrdoušek poslal tabulku plnění.
5. Spolupráce s JmK
Darina rozeslala draft spolupráce na MASky JMK. Výbor se na minulém jednání shodl na posunu
termínu realizace do 30. 10. 2019. Většina MAS připomínky neměla, MAS B+ návrh na posun termínu.
Otázka: Jaká je úloha KS NS MAS a stanovení preferenčních kritérií? Po diskuzi bylo dohodnuto: budou
stanovena cca 3 povinná a daná kritéria, která si MAS musí zvolit a cca 3 kritéria, která si každá MAS
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vytvoří sama. Kritéria musí být v souladu se strategií dané MAS. Kritérium musí být v relaci od 10 do 25
% celkového počtu bodů (100 %).
Udržitelnost v tomto případě není relevantní. Bude vyžadována krátká zpráva z proběhlé akce
s fotografií. Fakturovat by měla MAS krajské síti jako službu.
ÚKOL: 1/5: Rozpracování draftu spolupráce s JMK a zapracování připomínek MAS JMK a výboru.
Termín: 30. 5. 2018, zodpovědnost: D. Danielová a J. Hrubý
Následně po odsouhlasení výboru upraveného draftu spolupráce s JMK bude draft žádosti rozpracován
do formuláře pro individuální dotace JMK. Finální verze bude schválena výborem a poté oficiálně
podána na JMK.
6. Konference VENKOV
Koordinátor Bc. Otakar Březina – předseda MAS Strážnicko. Příslib podpory Ministerstva zemědělství a
JMK, zatím neoficiálně.
7. Různé
D. Adámková poprosila pro pracovní skupinu CSV, aby každá MAS do 30. 6. 2018 podala informaci o
tom, zda má nějaké projekty na krátké dodavatelské řetězce z PRV.
Petr Revenda informoval členy výboru o přípravě úvěru. Úvěr byl schválen, připravuje se úvěrová
smlouva a následně bude zřejmě probíhat jednání o detailech, případně o poplatcích a sazbách.
Vít Hrdoušek jednání cca v 11:30 ukončil.
V Boskovicích dne 3. 5. 2018
zapsala: Barbora Palánová
ověřil: Vít Hrdoušek

