Záznam z jednání MAS Libereckého kraje – 5.5.2015, od 9:30 v Liberci
Přítomni:
LAG Podralsko, z.s.
MAS Podještědí, z.s.
MAS Přiďte pobejt, z.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
MAS Achát, z.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Dagmar Strnadová, Miroslava Varádiová
Jana Švehlová, Daniel David
Věra Nosková, Petra Vanclová
Jitka Doubnerová, Iva Andrová
Josef Kucin, Tereza Šolcová
Lenka Kvintusová, Jindřich Jeníček
Luděk Láska
-- (písemný podklad od E.Hamplové k bodu 3)
-- (písemný podklad od J.Nekvasilové k bodu 3)

1. Příprava SCLLD
(podklady pro prezentaci MAS na jednání RSK 15.5. a pro jednání výboru NSMASČR 12.5. )
Standardizace MAS
probíhá, současný stav:
 obdržela MAS Achát (předkládala v lednu), LAG Podralsko (předkládala v prosinci, připomínky
přišly po 85 pracovních dnech! – bez vyjádření SZIF ke zdržení)
 žádosti předložili MAS Podještědí, Rozvoj Tanvaldska, Frýdlantsko, Přiďte pobejt, OPS pro Český
ráj, Český sever
Poslední termín předložení je 25.5., vypořádání 31.7.2015. Na standardizaci naváže výzva pro
předkládání strategií (očekává se od 1.7. do 31.12.2015).
Na základě diskuse k připomínkám MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS řešila se SZIF některé
jeho připomínky vůči stanovám, jejichž konkrétní znění zašlou MAS Achát a LAG Podralsko. Jde
zejména o oblast
 jiných činností MAS (výhrady vůči jiným činnostem než realizaci SCLLD)
 čekací doby při příjmu nových členů (posuzována jako diskriminační, přestože se týká všech typů
členů, tzn. nikoho nediskriminuje, je zdůvodněna schvalováním nových členů valnou hromadou)
 posuzování statutu podnikatelských a veřejnoprávních členů, jehož navrhované ošetření
nerovným hlasováním je v rozporu s principy občanského zákoníku
 velmi detailní posuzování střetu zájmů, což de facto vylučuje aktivní osobnosti z MAS a může být
v rozporu s požadavkem otevřenosti organizace (např. členství starosty v radě spolku by
znamenalo, že spolek nemůže být členem apod.). Navrhujeme, aby se střet zájmů posuzoval
standardně podle zákona 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (o obchodních
korporacích), tzn. že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci.
Připomínky jsou subjektivní a tam, kde je formulace standardů a metodika obecná, daleko
překračují rámec občanského zákoníku a v některých případech jsou s ním v rozporu.
Výhrady jsou také vůči neúměrně dlouhé lhůtě, v níž SZIF zaslal připomínky. Vypořádání připomínek
přitom často znamená svolání valné hromady, které se musí řídit zákonnou lhůtou.
Proces tak nastavuje administrativní bariéru pro přípravu SCLLD.
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SCLLD
Strategickou část všechny MAS zpracovaly a zveřejnily, prochází aktualizací podle dostupných
informací (ve všech MAS)
Akční plán (programové rámce) závisí na dostupných informacích k OP. Zatím
 známe podmínky (plánovanou alokaci, předběžné termíny vyhlašování)
o OPŽP (2 opatření, z hlediska MAS málo přínosná),
o OP VVV (otázkou je zapojení MAS do zpracování MAP, zatím chybí metodika a
pokusy navázat vztah s budoucím zpracovatelem KAP byly zatím marné),
 předběžně známe
o OP LZZ, IROP, PRV (opatření).
 nebyl zveřejněn aktualizovaný MPIN (měl být do konce dubna).
Implementační plán – zatím máme jen dílčí pracovní informace z jednání, neznáme podmínky
pro vyhlašování výzev, přístupy do monitorovacího systému apod. – není možné připravovat.
Problémy:
Kromě výše uvedených (nedostatek informací k OP a podmínkám) - ještě
 chybějící komunikace v oblasti školství na úrovni kraje (MAS mohou fungovat jako
konzultant pro ZŠ a MŠ, mohou se podílet na zpracování MAP), neznáme však záměry
kraje, které MAP ovlivní (Dlouhodobý záměr rozvoje školské soustavy, příprava KAP)
 současná situace Agentury pro sociální začleňování, která je pro některé MAS
významným partnerem (významný potenciál kombinace KPSVL a SCLLD)
2. Prezentace LK na Zemi živitelce
MAS z Libereckého kraje se nezúčastní, mohou předat prezentační materiály (rollup - panel, tiskové
materiály jednotlivých MAS a projektů). Zajistí účast nositelů značek regionální produkce pro
Venkovskou tržnici, je však potřeba mít co nejdříve informace o podmínkách konání.
3)

Podpora ze strany Libereckého kraje

5.5. odpoledne proběhne jednání s Mgr. M.Ottou, které vychází z jednání výboru pro regionální
rozvoj (podpora MAS na základě písemné žádosti zaslané členům výboru). MAS LK zastupují D.David a
J.Doubnerová.
Otázka další půjčky a podpory ze strany Libereckého kraje – po vrácení půjčky na období 2007-13
(podle dodatků ke smlouvám do 30.6.): diskuse a závěry
a) Má jít o půjčku, nebo dotaci?
Návrh stanoviska: preferujeme půjčku, s termínem vrácení po roce 2022.
Podle písemného vyjádření dvou MAS: Šluknovsko/Český Sever má zájem o dotaci, půjčky by se
vzdala. Brána do ČR nemá preference.
Pozn: Radní I.Hujerová předběžně přislíbila dotaci navazující na stávající dotaci (s rozpočtem cca
100.000 Kč/MAS na období 1.7.2015 – 30.6.2016) – je nutné potvrdit, že tento záměr platí.
b) Jakým způsobem bude částka rozdělena mezi 9 MAS?
Projednaný a schválený návrh na rozdělení 1,8 mil. Kč
600.000 Kč se rozdělí jako fixní část mezi 6 MAS se sídlem v LK
1.200.000 se rozdělí podle počtu obcí jednotlivých 8 MAS na území LK (koeficient: 5911,3)
MAS
Fixní část Počet obcí Podíl dle obcí Celkem/des.Kč
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Achát
LAG Podralsko
Přiďte pobejt
Frýdlantsko
Podještědí
Rozvoj Tanvaldska
OPS pro Český ráj
Brána do Českého ráje

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0

37
52
22
18
27
15
10
22

218718
307388
130049
106403
159605
88670
59113
130050

318720
407390
230050
206400
259610
188670
59110
130050
1.800.000

c) Co se stane, když půjčku dostane MAS, která neprojde standardizací?
O půjčce bude rozhodovat zastupitelstvo v srpnu, výsledky standardizace už budou známé. Půjčka
bude vrácena a může být znovu rozdělena.
Stanovisko MAS Brána CR: půjčka bude vrácena po proplacení projektu spolupráce.

4)

Ostatní: podněty pro NS MAS ČR

MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS požádala SZIF, aby při kontrolách Monitorovacích zpráv za
roky 2013 a 2014 (souhrnná monitorovací zprávy) kontroloval pouze opravené zprávy potvrzené
auditorem.
MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS vyjádřila podporu Agentuře pro sociální začleňování, která
na území MAS spolupracuje v oblasti sociálně vyloučených lokalit a v rámci Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám nabízela systematickou a účinnou spolupráci, která by zefektivnila
realizaci SCLLD. Plánované rozdělení ASZ ohrozí právě tu hodnotu práce Agentury, která umožňuje
účinně navrhovat a prosazovat takové legislativní změny, které mají pozitivní dopady v lokalitách, a
zároveň umožňuje lokalitám připravovat se včas na plánované změny např. v oblasti školství, bydlení
a dalších oblastech souvisejících s připravovanými programovými rámci MAS v oblasti lidských zdrojů.
Navrhujeme proto, aby NS MAS zatím nepodepisovala Memorandum s tím, že spolupráce je možná
pouze za okolností, které zaručí, že KPSVL bude realizován podle původního záměru.

Zapsala: Jitka Doubnerová, 5.5.2015
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