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Rekreačnívyužiti
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o CLLD 12 - Projekty
spolupráce
Dle schválené

o cLLD 13 , SociálnislužbY

únor 2019

o cLLD 14 - Zaměstnanost

únor 2019
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Změna stratesle

Byly podány iníormace o ýÝzvá.h 2077 a 2018, Ve VýzVě 2018 nedoplnil jediný žadatel Ve
Fichi 7 Lesnická infrastruktura pří|ohy kvýběrovému řízení a žádost stáhl. Tím došlo
k nevyčerpání celé Vyhlášené alokace na F7 a nesplněnífinančních milníkůk 31,12,2018.
Změna strate8ie a finančního plánu s indikátory nemůžebýt ze stlany MAs podána, dokud
nebude provedena evaluace strate8ie, Ta proběhne V 1, po|o|etí roku 2019, Teprve na
základě evaluace můžedojít k aktualizaci strategie,
V prosinci 2018 je p|ánována změna pravidel pro žadatele přes MAS. Budou rozslřena o nove
opatření (tzv. čl, 20), opatření bude žaměřeno na inVestice do občan5ké VybaVenosti
v obcích,
Konkrétně:
Podpora neziskových organizací (spolkoVé činnosti V obcích)
- Knihovny, Venkovské školy, hřiště, veřejná prostranství, muZea
Nedojde Však k naVýšeníalokace PRV,
ČlenovéPV navrhli Vyhlásit V roce 2019 ty Fiche, které neohrozí případnou Změnu SCLLD po
provedené evaluaci. Nevyčerpané Fiche navrhují Vrámci změny pro8ramového rámce
přesunout do Fiche 6, popř, nového č1.20,

lRoP
Byly podány informace o výzýách 2o11 a 2018. Pokud budou schváleny všechny projekty
hodnocené V rámci Vyhlášených VýzeV 2018, bude zbýVat k čerpánínásledUjící:

o
o
o
o

cLLD 1- Bezpečnost dopravního proVozu
CLLD 2 -VžděláVaní
CLLD 3 - sociální služby
cLLD 4 - sociální podnikáni

oCLLD5_|Zs

6.762.891,06,-Kč
0,-Kč
476.053,77 Kč
0, Kč
357.708,32 Kč

Do konce ledna 2018 rnusí MAs aktualizovat plněnístrategie a finančníhoplánU, Na základě
předchozích jednánís poskytovateli soc, služeb programoVý Výbor schVálil přesun části
alokace o CLLD 1- Bezpečnost dopravního provozu Ve Výši 2,5 mi]. Kč do téměř Wčerpaného

opatřenioCLLD3-sociálníslužby,TímdošloknavýšeníalokaceoCLLD3nacca3mil Kča

poníženialokaceo CLLD 1 na cca 3,7 mil. Kč, Dále pro8ramoVý Výbor schválil rozšiienl
5pektra podporovaných sociálních služeb i na ambulantní sociální služby,

MAs PoLlčsKo z.s
peira Martlnů
Leona Šudomová

Jiř]na l\lareóková
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rnanazer@masDolicsko cz
sekretaliat@masoolicsko cz
info@maspolicsko,cz

te| 468 000 4B7

te .:773 517 27a
te.: 773 983 764

íel..774 277 279

§

*,,,,,,.*,.r,,,,l,,'

€É

;á;#;iH

oPz
Byly podány informace o výzvách 2017, oba schvá|ené projekty - občanská poradna a
Prostupné zaměstnáVáníj50U Ve fázi reali2ace a dochází k průběžnémuvyúčtovania
proplácení záloh dle plánU,
o cLLD 13 - sociální siužby bude tímto projektem plně VVčerpáno,
o CLLD 14 - Prostupné zamě5tnání bUde V Září2019 ukončovat realiZaci, opatření bude
čerpáno z 50%,
Dle schváleného plánLr MAs bude na začátku roku 2019 vyhlašovat výzvu V rámci o CLLD 14
to na zbytek alokace celého opatření,

a

MPsV V září2hodnotilo čerpáníjednot|iVých MAs, stanovilo podmínky, dle který vyberou
MAs a přidě|íjí bonUs až do Výše již schválené alokace. MAs Poličsko splňuje obě podmínky,
prostředky V rámci realizace strate8ie a to na
MAs můžepodat žádost o dalšífinanční
záměry, které vzejdou z území, nebo má MAs V zásobníku, V současnédobě proběhla 2
setkání P5 pro sociální služby pro VytipoVáni záměrů V ú2emí, Z těchto jednání Vzešly dVa
požadaVky na rozvoj navazujících služeb na slUžby sociální|
odlehčovací služba
Koordinátor zamě5tnanosti - 1 pozice, 36
měsíců reaIizace
Jsou očekávány dalšízáměry pro navýšení
PR oPZ

1,500 000,-Kč

2,000,000, Kč

Pro MAs VyplýVá, zpracovat do 31,12,2018 změnu strate8ie PR oP Z. Změna V spočiva
V aktualizacj finančníhop]ánU a indikátorů PR oP Z, Petra Martinů byla pověřena
programovým výborem k VypracoVánízn ěny strategie programoVého rámce oP Z,

4)

EValuace strate8je - MAS má povinnost dle MPlN zpracovat evaluaci / sebehodnocení
5trategie. Data,5e kterými mu5íMAs pracoVat musíbýt platné k 31.12,2018. Dokument
musíbýt Zpracován a odevzdán na MMR do 30,6,2019, Poličsko bude zpracováVat
evaluaci V první% roku 2019, Podoba a obsah dokumentlr je dán šablonou a povinnymi
aktivitanri, které MAs nesmíVynechat vytipované projekty každého PR, které uvede do
eValuace formou případoVé sttrdie, setkánífokusních/pracovních skupin V územl,
zhodnoceníčinnostisekretariátu MAS apod, Na základě schVá|ené evaluace, můžeMAs
provést znrěnu strate8ie V PR PRV. Proto bude kance]ář MAs během prvního čtvrtletí
kontaktovat jednotliVé zá]moVé 5kupiny a 5amotné žadatele V souVislosti 5e zpracovanim
evaluace.

5)

MAs obdržela žádost o členstvíodneziskové organizace sPoRT,ART Široký Důl z_s_
Zástupce No byl jnformován o cílech a účeluMAS, o podmínkách, povinnostech a
práVech č|ena MAs,
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petra Mart nů
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sTANoVY - p rogra moVý Výbo r společn ě 5e 5ekreta riáte m MA5 p racova l na změně
stanoV MAs. Hlavním důvodem byl př'5tup statutárního orgánu do datové schránky
MAs - v současnédobě mají přístup do schránky všichni členovéprogramoVého Výboru
a zástupci statutárních orgánů členůprogramoVého Výboru, což je nynícca 19 o50b,
NáVrh stanoV je nyní zpracoVán V takové Verži, že statutárním orgánem bude pouze
předseda MAs, který bude Volený pro8ramovým Výborem a bude členem
programového výboru. Dalšímbodem, doplněným do stanov, je kompetence ke
5(hValenlčlen5tVl MAs V jine organizaci,
NáVrh změn stanoV byl zpracován Ve 5polupráci a konzultacemi s J[]Dr, PaVlem
Šejnohou, který byl proškolen na zpracovánístanov MAS v 5ouladu se Standardizací
MAs ČR,
se schválením stanoV je 5pojena povinnost zvolení noVého předsedy MAs
bezprostředně po schVálenístanoV a zápis do Veřejného rejstříku.

6)

1)

€

lnterní postupy lRoP - MAs je povinna do konce roku 2018 přepracovat znění lP dle
minimálních požadaVkúMMR Vydaný V létě 2018, byť stáVající má schVáleny V květnu
2018. Změny tam budou drobné, přotože valnou většinu údajůtam již máme schváleny,
P. Martinů naVrhUje postup - zpracovat dokument, poté zapracoVat připomínky z MMR
po zapracováníVšech připomínek nechat schválit lP pro8ramoVým Výborem MAS,

a

MALÝ LEADER
VýzVa Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2019 byla vyhlášena L3.6.2018.20.6.2018
uspořádala MAs školenípro žadatele, kde byly přítomným obja5něny podmínky Vý2Vy a
postup podánížádosti o poskytnutí podpory, od 25,6, do 13,7,2018 probíhal přijem
žádostí, Bylo zare8istrováno 6 žádostíobcía 2 žádosti neziskových organi2ací,

seznam přiiatÝch žádostíve VÝzvě Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2019 dle obdrženého
počtu bodů
požadovaná

Pořadí Žadatel
1.
obec Trpin

Ná2ev přoiektu
opraVa odpočinkového mista
opraVa 5kladu spolkového
domu Nedvězí
Nátěr plechových střech budoW
TJ sokol KorouheV z,5, KorouheV

2,

obec Nedvězí

3.

T] sokol KorouheV

7

4.

Pontopolis ž.s.

5.

obec kamenec u pol,

5,

obec sádek

co je potřeba nakoupit
Modernizace ozvučení v areálu
Pod Lipou
Výměna Vrat u Hasič5ké
Zbrojnice

N,lAs
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Leona Šudomová
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Body

wše

příspěvku

1,7

49 112,00 Kč

77

52 080,00 Kč

16

25 410,00 Kč

16

52 090,50 Kč

15

18 900,00 Kč

15

52 090,00 Kč
te],:
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Městys SVojanoV

8,

obec BoroVá
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obnova dveříV MŠStarý
SVoianoV
Výměna Vrat u parkovacího stání
VýježdoVéhasičskédodáVky

cELKEM

15

52 429,0o Kč

13

48 793,00 Kč

350 904,50 Kč

Všechny ohodnocené žádosti byly zahrnuty do souhrnné žádosti MAs do Pro8ramu obnoVy
Venkova Pardubického kraje. Na jaře 2019, až bLlde zřejmá částka, kterou MAs z tohoto
dotačníhotitulU obdrží,budou podpořeny žádosti V pořadí dle obdrženého počtu bodů až do
Vyčerpání obdrženéčástky,
6,11,2018 měly í\4As PaKjednánís hejtrnanem Netolickým, který upraVil finančnípodmínkV
podpory. Výše dotace se bude odvijet od počtu obyvatel, počtu obcíV MAs, Na Poličsko nvní
vychází podpora ve výši 420tis. Kč. V 5oučasnédobě kraj připraVuje podmínky, kterými si
budou moci MAs dočerpat zbytek částky, na kterou mají nárok.

9)

Petra Martinů informovala o přijetí nového člena neziskové or8anizace SPoRT-ART
Široký Důl z.s. ZástUpce No byl informován o cílech a účeluMAs, o podminkách,
povinnostech a práVech člena MAs.
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Usnesení valné hromady ze dne 29.11.2018

Valná hromada schvaluje:
výši členskéhopříspěvku v následujícívýši:
obce - 7Kčllobyv,/1rok
Dso - 1000Kč/lrok
Neziskové or8anizace, Fo 500Kč/l rok
Podnikatelé - 1200Kč/lrok
rolpocet na rok 20.19 Vil přlloha usnesenl

l

.

valná hromada bere na vědomí:
. lnformace o plánované změně strategie pR lRop
. harmono8ram výzev programových rámců lRoP, PRV
. lnformace o aktuálizaci interních postt]pů
. lnformace k Malém Leaderu pro rok 2019
. lnformace o evaluaci strate8ie MAs
. lnformace o přípravě aktualizace stanov

a

oP

Z na rok 2019-

Mgr, Ján Neudert

Předsedající:

Místopředsedájící: Bc, Jan D]ttrich
ověřovatel:

Josef Šudoma

ZapisovateIka:

Leona Šudomová

V Bystrém dne 3.12,2018

N/AS
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peiía Martinů

z,s.

Leona Šudomová
Jiřina |\'Iarečková
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Návrh rozpočtu na rok 2019

lvlAs

Č enské pi spevkV

Dotace

celkem:

MAP ll
Kč

1 576 050,00
MsN,,IT

173 400,00

NákladVI
spotřeba rnateíiálu

Kč

173 400,00

lRoP

Požadavek dotace

lRoP

Provoz
Kč

_

í 576

050,00

Kč

Kč

5 950,00

20 000,00
0,00
10 000,00
20 000.00
5 000.00

1 300 000,00
1 300 000,00

Kě

kancelářské

potřeby, tonery, nákup Pc,
Paušální nák adv: 40%

,

0.00
5 000.00
10 000,00
6 000,00

opravy a udržováni

cestovné
Reprezentace
služby - telefon intelnet,
aktua izace, píáVni služby

35 000,00
0.00
0.00
10 000.00
2 500,00
16 000,00
82 950 00
í73 400,00

lMzdoVé nákladV

Zákonné poiištění

ostatnípoiištění
Bankovni pop|atkv
clenské DřísDěVkV
5% spolupodi na IRoP
celkem:

77 130,00

1201 400,00
325 47a,a0
0,00
0.00

0.00
371 429,0a

0,00
0,00
0.00
0,00
775 081,00
153 490,00
0,00
0,00

_82 950 00

0,00

1 576 050,00

1 300 000.00

Komentář

Provoz MAs - běžný provoz sekretar]átu N/]As, ]ehož náklady nemohou být hlazeny z žádných
proiektů, které íealizuje N,4As
PoV 2019 _ v roco 20í8 nebyl vyhlášen dotačnítitul PoV na přovoz MAs. Pařdubický krai
plánuje pgdpořit MAs formou Malého Léaderu. Nebudeme tedy čelpat dotaci ná přovoz.
Provoz musí být hlazén z vybraných členských příspěvkú,
Člensképřispěvky _ ob ce - 7Kčllobyv.l1lok (21 300 obyv ), N No _ sooKč/l roky (1 1 No),
podnikaié ské subiekty

_

1200Kč/l rok (14 podnikatelů)

lRoP , schválená žádost o dotaci na financováníadrn]n]strace projektů reaiizovaných V rámc ScLLD
aanimaciškol Takto je V žádosti schvá en Točni rozpoóet 1576050,-Kč]e95%dotace 82.950-Kč
]e 5% spo upodil fulAs na aktVitách.

|VAP ll - schVálená žádost o dotaci na tvorbu N,4ístniho akóního p án! Vzdě áVáni- strategické a
f]nančníplánování škol spo]upráce ško §eZřzovate i a ]iným orqanzacem

V Bvstrém dne 1211 2018
Zplacova

a

Vana stří]ková, účetnií\,4As
Petra l\lart nů. manažerka A/As

