ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání:
Datum:
Předsedající:
Ověřovatel:
Zapisovatelka:

společenský sál obecního úřadu ve Svojanově
17.6. 2020 15,00 – 17,00hod
Mgr. Jan Neudert
Pavel Štefka
Leona Šudomová

Program jednání:
1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2019
2. Stav výzev IROP, PRV a OPZ
3. Příprava nového programového období
4. Informace z projektů MAS
5. Různé

Předseda programového výbor přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná
(přítomno 26 členů z 50). Dále předal slovo manažerce Petře Martinů.
Ověřovatelem zápisu byl jmenován Pavel Štefka

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2019
Přítomným členům MAS byla prezentována výroční zpráva a zpráva o hospodaření MAS za rok 2019, která
jim byla mailem zaslána k připomínkování týden před konáním valné hromady. Výroční zprávu schválila
kontrolní komise na své schůze konané dne 8.6.2020, kde proběhla i kontrola účetnictví MAS. Dále pak byla
projednána programovým výborem, který doporučuje VH výroční zprávu schválit.
Zároveň s výroční zprávou byla představena zpráva auditora. Byly provedeny 2 audity – účetní závěrky a
kontroly dvojího financování. U obou auditů nebyly shledány nedostatky a pochybení. Přítomní členové
měli možnost nahlédnout do auditních zpráv.

2. Stav výzev IROP, PRV a OPZ
Přítomným byl představen seznam projektů podpořených v rámci všech vyhlášených výzev MAS v PR OP Z,
IROP a PRV a to za období od r. 2017 do pololetí 2020, kdy MAS vyhlašovala výzvy. Jedná se celkem o 65
podpořených projektů v celkové výši dotace 49,6mil. Kč a celkových výdajích investic 75,1mil. Kč. Dále byl
přítomným představen graf podle počtu podpořených projektů a jejich míst realizace.
Po zhodnocení uzavřených výzev bylo přítomným představeno čerpání alokace za jednotlivé operační
programy:
• IROP - v současnosti vyhlášeny 2 výzvy – OCLLD 1 Bezpečnost dopravy – 981tis. Kč, O CLLD3 Sociální
služby – 4,8mil. Kč
• PRV – uzavřena výzva 4/2020, zbývající částka ve výši 530 tis. Kč bude převedena do výzvy dalších
let.
www.maspolicsko.cz

• OP Z – poslední výzva proběhla na podzim roku 2019. V současné době nemohou MAS vyhlašovat
výzvy, protože OP Z chce nedočerpané prostředky převést do zásobníku projektů a na
dofinancování dětských skupin, v případě MAS Poličsko budou volné prostředky ve výši 1,5mil. Kč
převedeny právě na zásobníkové projekty.
3.

Příprava nového programového období
Standardizace MAS
V současné době je vyhlášena výzva na podání žádosti o plnění standardů pro MAS.
V rámci žádosti musí každá MAS prokázat způsobilost k čerpání v příštím období 2021+:
• Partnerství / členství – územní působnost členů, jejich rozložení v území, otevřenost MAS
• Stanovy – povinné orgány MAS a jejich kompetence, složení orgánů, zachování parity (více než
50% členů ve volených orgánech musí být ze soukromého sektoru), žádná ze zájmových
skupin a veřejný sektor nesmí převýšit 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 progr. období 2021 – 2027.
Sekretariát MAS již od vyhlášení výzvy oslovil své obce a jejich zástupce k projednání územní
působnosti na jednotlivých zastupitelstvech a nyní sbírá usnesení a souhlasy.
• Institucionalizace MAS – jsme spolek dle občanského zákoníku, vedení účetnictví spolku
• Kancelář MAS – musí být úvazek pro manažera pro realizaci SCLLD, webové stránky MAS,
zveřejňování dokumentů

Ustavení pracovních skupin pro aktualizaci SCLLD
Dle požadavků MMR ČR a jednotlivých ŘO OP by MAS měly aktualizovat své strategie, a to na nové
progr. období 2021 – 2027. Aktualizace strategie bude rozdělena do 2 etap.
• analýza území a definice problémů a potřeb území - do konce roku 2020
• strategie a návrh opatření, ve kterých budou MAS vyhlašovat výzvy – přelom 2020/2021
Je třeba mít stanoveny pracovní skupiny, které budou tématicky zaměřeny na jednotlivé oblasti.
Programový výbor stanovil následující rozsah PS s tím, že se jedná o živou strukturu, která může být
během zpracování měněna dle potřeb:
• Rozvoj obcí – budou osloveny členské obce
• Školství a vzdělávání v regionu - budou osloveni zástupci obcí a škol v území
• Sociální služby – budou osloveni členové zájmové skupiny sociální služby
• Podnikatelská činnost a zaměstnanost - budou osloveni členové a zástupci HK
• Činnost neziskových organizací – budou osloveni členové

4.

Informace z projektů MAS
Animace školských zařízení
Petra Martinů prezentovala před členy valné hromady přehled projektů škol a školských zařízení,
kde MAS pomáhá s administrací projektů Šablony I, II a III. Jednalo se o jmenné přehled škol a
finanční výši projektů jednotlivých škol.

www.maspolicsko.cz

Místní akční plán vzdělávání II
Dále souhrnně informovala o implementačních aktivitách realizovaných v projektu MAPII – školení,
semináře, workshopy, exkurze pro pedagogy, ředitele a zřizovatele – jednalo se opět o soubor všech
aktivit vč. počtu účastníků a plán konference škol, která musela být z důvodů COVID přesunuta
z dubnového termínu na podzimní.
Střednědobý plán rozvoje soc. služeb na Poličsku
Petra Martinů informovala o dubnovém zahájení projektu Střednědobý plán rozvoje soc. služeb na
Poličsku a aktivitách, které v rámci projektu v nejbližších měsících proběhnou.
5.

Různé
REGIONY SOBĚ
Valná hromada byla informována o nové aktivitě MAS – POLIČSKO SOBĚ! V rámci celostátní
kampaně REGIONY SOBĚ bude MAS na speciálním webu www.regionysobe.cz/policsko
propagovat místní producenty a poskytovatele služeb, které mohou být atraktivní pro návštěvníky
regionu.
MALÝ LEADER 2020
Přítomní byli informováni o rozhodnutí programového výboru o podpořit všechny projekty Malého
Leaderu 2020 – budou podpořeny všechny žádosti Malého Leaderu, ale bude jim ponížena dotace
ve stejném poměru, jako byla ponížena dotace MAS na celý projekt Malého Leader 2020.

www.maspolicsko.cz

USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. ze dne 17.6.2020
Valná hromada schvaluje:
• Výroční zprávu a zprávu o hospodaření z rok 2019, kladný výsledek hospodaření ve výši 38 195,49Kč
bude převeden do rezerv hospodaření MAS.
• Územní působnost MAS v progr. období 2021 + na území obcí uvedených v platných stanovách MAS
Valná hromada bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•

Informace o provedeném auditu hospodaření v roce 2019
Informace o stavu výzev PRV, IROP a OPZ v roce 2020
Informace o přípravě nového progr. období 2021+, standardizaci MAS a aktualizaci SCLLD
Informace o Komunitním plánu sociálních služeb na Poličsku
Informace o průběhu projektu MAP II
Přehled podpořených projektů ze SCLLD v období 2017 – 2020 a přehled animační činnosti MAS ve
školských zařízeních
• Přehled škol a školských zařízení, kde MAS spolupracuje při administraci projektů Šablony I,II, III
• Informace o zapojení MAS do celostátní kampaně REGIONY SOBĚ
• Informace o způsobu rozdělení podpory v rámci výzvy Malý Leader pro Poličsko pro rok 2020

Předsedající:

Mgr. Jan Neudert

………………………………………………………..

Místopředsedající :

Bc. Jan Dittrich

………………………………………………………..

Ověřovatel:

Pavel Štefka

………………………………………………………..

Zapisovatelka :

Leona Šudomová

………………………………………………………..

V Bystrém dne 18.6.2020
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