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zÁpls zJEDNÁNívALNÉ HRoMADy MAs pollčsKo z.s.
Místo konání:

společenský sál Multifunkčního domu v Bystrém, nám. Na podkově 68
L7 .9. 2O2O 1,4,t5 -].5,00hod
Mgr. Jan Neudert
Bc. Jan Dittrich
petra Martinů

Datum:
Předsedající:
ověřovatel:
Zapisovatelka:

Program jednání:

MAS
Jednacířády orgánů MAS
Schválení územíMAS pro realizaci SCLLD v období21+
Projednání výstupŮ dotazníkovéhošetření a řízených rozhovorů se starosty obcí
v rámci aktualizace SCLLD pro období 21+
Vyhlášení výzvy Malý Leader pro Poličsko pro rok2O2t
Minikonference vzdělávání na poličsku
Různé

L. Stanovy
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Předseda MAS Mgr. Jan Neudrt přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada není usnášeníschopná
(Přítomno 21 ČlenŮ z 51). Proto navrhl termín náhradní schůze valné hromady s podmínkou
zachování
stejného programu jednání a to na 17.9,2O2O od ].4,30 hod.
Ve 14,30 hod. zahájil Předseda MAS Mgr. Jan Neudert náhradní schůzi vatné hromady MAS.
Ověřovatelem zápisu byljmenován Bc. Jan Dittrich.
Dále předal slovo manažerce Petře Martinů
1-. Stanovy MAS
V souČasnédobě je vyhláŠena výzva na podání žádosti o plnění standardů pro MAS.
V rámci Žádosti musí kaŽdá MAS prokázat způsobilost k čerpání v příštímobdobí 2o2t+:

o
o

PartnerstvÍ/ Členství- Územní pŮsobnost členů,jejich rozložení v území,otevřenost MAS
StanovY - Povinné orgány MAS a jejich kompetence, složeníorgánů, zachování parity (více
než
50% ČlenŮ ve volených orgánech musí být ze soukromého sektoru), žádná ze
zájmových
skuPin a veřejný sektor nesmípřevýšit 50% hlasovacích práv ve volených orgánech
' Území MAS - celistvé Území s historickou provázaností, velikost MAS. Všechny obce v MAS
musí odsouhlasit zařazení své obce do Územní působnosti MAS v pro8r. období 2o2I _
2027.
Sekretariát MAS jiŽ od vyhláŠenívýzvy oslovil své obce a jejich zástupce k projednání
územní
PŮsobnosti na jednotlivých zastupitelstvech a nyní sbírá usnesení a souhlasy.
o lnstitucionalizace MAS - jsme spolek dle občanského zákoníku, vedení účetnictvíspolku
o Kancelář MAS - musí být Úvazek pro manažera pro realizaci scLLD, webové stránky MAS,
zveřejňován í doku mentů
Sekretariát MAS PřiPravil ÚPravu stanovtak, aby byly v souladu s podmínkami
standardizace. Zároveň jsou
ProvedenY ÚPravY Pro PříPad elektronického hlasování jednotlivých orgánů MAs a přidán bod týkající
se
www.maspolicsko.cz
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vedlejŠÍhospodářské Činnosti MAS, Stanovy byly zaslány všem členůmMAS k připomínkám. Sekretariát
Žádné návrhy na změny či úpravy neobdržel. Proto budou v upraveném znění předloženy ke schválení valné

hromadě. Programový výbor na své schůzi návrh stanov projednal a doporučuje valné hromadě návrh
stanov schválit.

2. Jednací řády orgánů MAS
Po schválení stanov musí dojít k Úpravě jednacích řádů všech orgánů. Jednací řády schvalují dané jednotlivé
orgány. Přítomníbyli seznámeni se zněním jednacího řádu valné hromady, který každý obdržel
k připomínkování před konáním schůze. Proběhla diskuse ke

zněníjednacíhořádu valné hromady MAS.

3. ÚzemíMAs POL|ČSKO z.s.
Zájmové Území spolku je shodné s katastrálním územímnásledujících obcí: Borová, Březiny, Bystré,
Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězl oldřiš, pomezí, polička, pustá
Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, ŠirokýDůl, Telecí, Trpín. Všechny tyto obce
souhlasí se zařazením svého Území s územnípůsobností MAS PoLlČSKo v programovacím období 2O2t _
2027. Pro toto územíMAS zpracuje SCLLD 2O2t+,

4.

Projednání výstupŮ dotazníkovéhošetření a řízených rozhovorů se starosty obcí
v rámci aktualizace SCLLD pro období 21+
V rámci Přípravy SCLLD 2O2t+ zahájila kancelář MAS šetřenív území.7ahájila dotazníkovéšetření mezi
obYvateli MAS a to elektronickou formou přes FB a webové stránky. Všichni členovéMAS obdrželiodkaz na
vYPlnění dotazníku, dále pak distribuuje dotazníky přes starosty obcí, lC, knihovny a místnítisk. Dalšífází
jsou řízené rozhovory se starosty obcí, kde jsou zjišťovány problémy a potřeby dané obce. V říjnu
Proběhnou setkání pracovních skupin pro přípravu SCLLD, kde budou výstupy prezentovány a projednán

dalšípostup.

.
o
o
o

Školstvía vzdělávání v regionu - budou osloveni zástupci obcí a škol v území
sociální služby - budou osloveni členovézájmové skupiny sociální služby
Podnikatelská Činnost a zaměstnanost - budou osloveni členovéa zástupci HK
Činnost neziskových organizací- budou osloveni členové
Přítomni byli seznámeni se způsobem zpracovánívýstupů z dotazníkůpro obyvatele, které pak MAS
poskytne zástupcům jednotlivých obcí.

5. Vyhlášení výzvy Malý Leader pro Poličsko pro rok2O2L
Přítomni bYli seznámenis podmínkami a termíny výzvy Malý Leader pro poličsko pro rokZo1t.Termín
výzvY je od 1.10. -6.II.2020. Poté proběhne administrativní kontrola a hodnocenížádostí.V prosinci, kdy
bude vYhláŠena výzva POV Pardubického kraje, bude proveden výběr projektů, které budou zařazeny do
žádosti POV a podána žádost o dotaci do POV.

6. Minikonference vzdělávání na

poličsku

Jarní Program konference, která je organizována v rámci projektu MAp vzdělávání na poLlčsKU ll, byl
Přesunut z dŮvodŮ COV|D situace na listopad 2O2O. V případě nemožnosti organizovat konferenci, bude
část programu přesunuta do elektronické komunikace.

7.

1.

Různé

Stav výzev IROP, PRV a OPZ

www.maspolicsko.cz
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lROP - v souČasnosti hodnoceny a vybrány projekty ve dvou výzvách OCLLD 1 Bezpečnost dopravy981-tis. Kč, O CLLD3 Sociální služby - 4,8mil. Kč
PRV - uzavřena výzva 4l2O2O, zbývajícíčástka ve výši 530 tis. Kč bude převedena do výzvy dalších
let. Nyní probíhá kontrola ze strany SZlF.
OP Z - posledn í výzva proběhla na podzim roku 20].9. Rozvoj obcí- budou osloveny členskéobce

www.maspolicsko.cz
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usrursrruí vnlruÉ HRoMADY nnns poučSKo z.s. ze dne 17.g.2o2o
Valná hromada schvaluje:
o Změnu stanov platnou od data jejího schválení L7.9.2O2O
o Jednací řád valné hromady platný od data jeho schválení L7,9,2O2O
. Územní pŮsobnost MAS v progr. období 2O2t + na územíobcí uvedených ve stanovách MAS

valná hromada bere na vědomí:

o
o
o
o

lnformace
lnformace
lnformace
lnformace

o přípravách SCLLD 2O2t+ - dotazníková šetření,řízené rozhovory
o Výzvě Malý Leader pro Poličsko 202t
o Minikonferenci vzdělávánína poličsku
o stavu výzev PRV, lROP a OPLv roce 2020

Předsedající:

Mgr. Jan Neudert

ověřovatel:

Bc. Jan Dittrich

Zapisovatelka
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V Bystrém dne 18.9.2020

www.maspolicsko.cz
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