
                                           V Karlovicích 21..2.2019

Záznam
z jednání Pléna MAS

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
které se uskutečnilo

v sále Obecního úřadu v Karlovicích, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov
dne 21.2. 2019 od 17:00 hodin

Přítomni: dle presenční listiny

1)Úvod

Pan Luděk Láska přivítal přítomné v 17.15 h na dnešním jednání a poděkoval panu starostovi Mgr. Ondřeji 
Havrdovi za poskytnutí příjemných prostor sálu Obecního úřadu k jednání.

 Zjištění usnášeníschopnosti: počet členů + informace o hlasování na základě plné moci a prosba, aby 
neodcházeli dříve z důvodu usnášeníschopnosti. Délka jednání cca 2 h.

 Hlasování v pořadí pro, proti, zdržel se 

Počet přítomných partnerů: 22
Počet plných mocí:             7
Celkový počet k hlasování:  29

Výsledný stav podmínka max. 49% veřejného
sektoru SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Veřejný sektor: 12 41%
Soukromý sektor: 17 59%
Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování:

29 100%
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Výsledný stav
podmínka max. 49% zájmové

skupiny SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy 12 41%
Spolková činnost, kultura a sport 5 17%
Zemědělství a lesnictví 4 14%
Podnikání a cestovní ruch 6 21%
Zdravotnictví a sociální věci 2 7%
0 0 0%

Celkový počet Partnerů v MAS 
(zařazených v zájmových skupinách): 29,00 100%

Plénum MAS je usnášeníschopné

 Schválení programu jednání:

Oproti pozvánce byl na základě nových skutečností navržen program následujícího znění:

Návrh na zapisovatele, ověřovatele a skrutátory
Schválení nového partnera MAS
Informace o výzvách
Schválení kritérií pro výzvy IROP, OPZ a PRV
Schválení interních postupů IROP
Volba členů výběrové komise
Schválení jednacích řádů orgánů MAS
Schválení změny strategie č.5
Informace k GDPR
Informace o Zprávě o realizaci Integrované strategie
Informace o činnosti MAS
Ostatní, diskuse
Závěr

Kdo schvaluje program jednání Pléna MAS dne 21.2.2019 v tomto znění? Je někdo proti, zdržel se?

Pro: 29     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje program dnešního jednání.

Pan Luděk Láska navrhl jako zapisovatelku paní Petru Patočkovou, jako ověřovatele zápisu pana Bc. Jana 
Janatku a jako skrutátorky paní Zdenku Svobodovou a paní Ing. Veroniku Horákovou. Tento návrh byl přijat. 
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2) Schválení nového partnera MAS

Noví členové:

Jako nový partner se hlásí paní Lucie Podařilová – Spolek MEZA.

Jelikož paní Lucie Podařilová na dnešní jednání nedorazila, pracovnice MAS Ing. Veronika Horáková 
informovala, čím se Spolek MEZA zabývá a jeho místo působení.  

Dále se jako nový partner hlásí p. Jaroslav Bulva, soukromý zemědělec. 

Pan Jaroslav Bulva byl na jednání přítomen. Plénu MAS se představil a informoval o své činnosti v oblasti 
zemědělství. 

Nově přistoupivšími partnery byla podána žádost o přistoupení do Partnerství MAS. Práva a povinnosti nově 
přijatých partnerů budou vyplývat z Rámcové partnerské smlouvy, která s nimi bude uzavřena. 

V 17.30 h. dorazil na jednání p. Tomáš Tomsa – Hřiště hrou s.r.o.

Výsledný stav
podmínka max. 49% veřejného

sektoru SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Veřejný sektor: 12 40%
Soukromý sektor: 18 60%
Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 30 100%

 

Výsledný stav
podmínka max. 49% zájmové

skupiny SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy 12 40%
Spolková činnost, kultura a sport 5 17%
Zemědělství a lesnictví 4 13%
Podnikání a cestovní ruch 7 23%
Zdravotnictví a sociální věci 2 7%
0 0 0%

Celkový počet Partnerů v MAS 
(zařazených v zájmových skupinách): 30,00 100%
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Kdo schvaluje, aby se o přijetí obou partnerů hlasovalo společně?

Pro: 30    Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí obou partnerů hlasovalo společně.

Kdo schvaluje paní Podařilovou a pana Bulvu jako Partnery MAS?

Pro: 28    Proti: 0    Zdržel se: 2

Plénum MAS schvaluje paní Podařilovou a pana Bulvu jako Partnery MAS.

Ukončení členství:

Na dnešním jednání bylo ústně požádáno o ukončení partnerství v MAS s panem Jaroslavem Obročníkem a s 
paní Marií Drašnarovou. Partnerství bude ukončeno písemnou žádostí podanou na MAS Český ráj a Střední 
Pojizeří a bude sepsána Dohoda o ukončení partnerství. 

Bez schvalování Plénem.

Bylo provedeno přepočítání hlasů a zkontrolován poměr zájmových skupin. 

Výsledný stav
podmínka max. 49% veřejného

sektoru SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Veřejný sektor: 12 40%
Soukromý sektor: 18 60%
Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 30 100%

 

Výsledný stav
podmínka max. 49% zájmové

skupiny SPLNĚNA

 počet subjektů počet subjektů v %
Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy 12 40%
Spolková činnost, kultura a sport 5 17%
Zemědělství a lesnictví 5 17%
Podnikání a cestovní ruch 6 20%
Zdravotnictví a sociální věci 2 7%
0 0 0%

Celkový počet Partnerů v MAS 
(zařazených v zájmových skupinách): 30,00 100%
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Plénum MAS je usnášeníschopné.

3) Info o výzvách

IROP – na 18.3. 2019 jsou připraveny 3 výzvy. Texty výzev schválil PV na svém jednání 30.1.2019 a per rollam 
ve dnech 12.2.-15.2.2019.

Plánovány jsou 3 výzvy:

- 9.výzva - IZS 2 – alokace 1 397 165 Kč, zbývající alokace, technika SDH spojená se suchem – oprávnění 
žadatelé jen obce; způsobilé výdaje – velkokapacitní cisterna na dopravu vody, cisterna na pitnou vodu 
(kontejner/ přívěs /automobil), mobilní elektrocentrála, sada baterií, osvětlovací souprava, ruční radiostanice, 
ponorné čerpadlo, se souhlasem HZS i hadicový kontejner a mobilní velkoobjemová nádrž na vodu (min. 10 m3)

– 10.výzva - Sociální služby 2 – alokace 5 263 158 Kč, zbývající alokace, způsobilé výdaje – výstavba, stavební 
úpravy, nákup pozemků, staveb, vybavení, automobilu pro sociální služby podle zákona (pobytové, ambulantní, 
terénní)

– 11.výzva - Sociální podnikání 2 – alokace 3 157 895 Kč, zbývající alokace, způsobilé výdaje – výstavba, 
rekonstrukce a vybavení soc.podniků, pro OSVČ, obch.korporace, NNO, církve

Bez připomínek.

Bez hlasování.

OPZ – na 28.2.2019 jsou připraveny dvě výzvy. Texty výzev schválil PV na svém jednání 30.1.2019.  

Plánovány jsou 2 výzvy:

- 6.výzva - Sociální podnikání II. - alokace 1 646 000 Kč, zbývající alokace, aktivity výzvy - vznik nových a 
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik

- 7. Výzva - Zaměstnanost II. – alokace 3 500 000 Kč, zbývající alokace, aktivity výzvy - zvýšení zaměstnanosti 
osob znevýhodněných na trhu práce a na podporu udržitelnosti osob na trhu práce

Bez připomínek.

Bez hlasování.

PRV – vyhlášení výzvy naplánováno na 4.3., příjem žádostí na 25.3.-26.4.2019.

Plánovány jsou 3 fiche:

17.1.a – investice do zemědělských podniků, alokace 2 150 000 Kč, zbývající alokace

17.1.b – zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, alokace 2 000 000 Kč, asi polovina zbývající 
alokace
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19.1.b – investice do nezemědělských činností, alokace 5 000 000 Kč, asi polovina zbývající alokace

Bez připomínek.

Bez hlasování.

4) kritéria pro IROP, OPZ a PRV

Podklady obdrželi všichni partneři mailem. Kritéria navrhl PV na svém jednání 30.1. a per rollam 12.-15.2.2019.

IROP 

– kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí – musí je žadatel splnit, aby projekt byl hodnocen, oproti 1.kolu 
výzev došlo k jejich podstatnému rozšíření, proto jsou pro každou výzvu odlišná, předkládáme tedy ke schválení 
3 soubory kritérií ke 3 výzvám (IZS, sociální služby, sociální podnikání)

Bez připomínek.

Kritéria bude ještě hodnotit Řídící orgán – MMR, nelze vyloučit, že si vyžádá nějaké změny, potřebovali 
bychom proto, aby Plénum umožnilo takové změny provést. Definitivní verze pak bude zveřejněna na stránkách 
MAS.

Kdo schvaluje, aby se o přijetí kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvy IROP na IZS 2, 
Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 hlasovalo společně?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvy IROP na 
IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 hlasovalo společně.

Kdo schvaluje kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti platná pro výzvy IROP IZS 2, Sociální služby 
2 a Sociální podnikání 2?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti platná pro výzvy IROP IZS 2, 
Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2.

Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích formálních náležitostí a 
přijatelnosti výzev IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 na základě připomínek 
Řídícího orgánu?

Pro: 30    Proti: 0    Zdržel se: 0
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Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích formálních 
náležitostí a přijatelnosti výzev IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 na základě 
připomínek Řídícího orgánu.

- kritéria věcného hodnocení – na jejich základě bodují hodnotitelé projekty podle kvality, max. je u IZS a 
sociálních služeb 70 bodů, u sociálního podnikání 80 bodů, povinné minimum, které musí projekt splnit, aby 
prošel je 50 %, tedy u IZS a sociálních služeb 35 bodů, u sociálního podnikání 40 bodů, pro každou výzvu 
samostatný soubor kritérií, předkládáme tedy ke schválení 3 soubory kritérií ke 3 výzvám (IZS, sociální služby, 
sociální podnikání)

Bez připomínek.

Kritéria bude ještě hodnotit Řídící orgán – MMR, nelze vyloučit, že si vyžádá nějaké změny, potřebovali 
bychom proto, aby Plénum umožnilo takové změny provést. Definitivní verze pak bude zveřejněna na stránkách 
MAS.

Kdo schvaluje, aby se o přijetí kritérií věcného hodnocení pro výzvy IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a 
Sociální podnikání 2 hlasovalo společně?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí kritérií věcného hodnocení pro výzvy IROP na IZS 2, Sociální 
služby 2 a Sociální podnikání 2 hlasovalo společně.

Kdo schvaluje kritéria věcného hodnocení platná pro výzvy IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální 
podnikání 2?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje kritéria věcného hodnocení platná pro výzvy IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a 
Sociální podnikání 2.

Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích věcného hodnocení výzev
IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 na základě připomínek Řídícího orgánu?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích věcného 
hodnocení výzev IROP na IZS 2, Sociální služby 2 a Sociální podnikání 2 na základě připomínek Řídícího 
orgánu.

OPZ

Informace:
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Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti musí žadatel splnit, aby projekt byl hodnocen

Kritéria věcného hodnocení - na jejich základě bodují hodnotitelé projekty podle kvality, povinné minimum, 
které musí projekt splnit, aby prošel je 50 % a zároveň v žádném kritériu nesmí obdržet hodnocení nedostatečně

Předkládáme kritéria ke 2 výzvám – Sociální podnikání II. a Zaměstnanost II.

Daná kritéria jsou pro obě výzvy převzata od Řídícího orgánu. Jsou pro každou výzvu specifická. 

Bez připomínek.

Kdo schvaluje, aby se o přijetí kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a kritérií věcného hodnocení 
pro výzvy OPZ na Sociální podnikání II. a Zaměstnanost II. hlasovalo společně?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a kritérií věcného 
hodnocení pro výzvy OPZ na Sociální podnikání II. a Zaměstnanost II. hlasovalo společně.

Kdo schvaluje kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a kritéria věcného hodnocení platná pro 
výzvy OPZ Sociální podnikání II. a Zaměstnanost II.?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a kritéria věcného hodnocení platná 
pro výzvy OPZ Sociální podnikání II. a Zaměstnanost II.

PRV

Kritéria hodnocení pro fiche:

1 - investice do zemědělských podniků

2 - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

3 - investice do nezemědělských činností

Kritéria již byla schválena SZIF. U každé fiche je dána minimální bodová hranice, kterou je třeba splnit. Vždy to
je více než 30 % maxima. Oproti minulé výzvě PRV jsme navrhli změnit některá kritéria, která se hůře 
hodnotila.

Bez připomínek.

Kdo schvaluje, aby se o přijetí preferenčních kritérií pro fiche 1, 2 a 3 hlasovalo společně?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí preferenčních kritérií pro fiche 1, 2 a 3 hlasovalo společně.
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Kdo schvaluje preferenční kritéria pro fichi 1 Investice do zemědělských podniků, fichi 2 Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů a fichi 3 Investice do nezemědělských činností?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje preferenční kritéria pro fichi 1 Investice do zemědělských podniků, fichi 2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a fichi 3 Investice do nezemědělských činností.

5) Interní postupy IROP

Od zasedání Pléna MAS v březnu 2018 došlo k aktualizaci pravidel IROP, které si vyžádaly úpravy dokumentu 
upravujícího výběr projektů - tedy Interních postupů pro Programový rámec IROP.

Interní postupy bude ještě připomínkovat Řídící orgán – MMR, nelze vyloučit, že si vyžádá nějaké změny, 
potřebovali bychom proto, aby Plénum umožnilo takové změny provést. Definitivní verze pak bude zveřejněna 
na stránkách MAS.

Bez připomínek.

Kdo schvaluje Interní postupy pro programový rámec IROP?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje Interní postupy pro programový rámec IROP.

Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v Interních postupech pro 
Programový rámec IROP na základě připomínek Řídícího orgánu?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v Interních postupech pro 
Programový rámec IROP na základě připomínek Řídícího orgánu.

6) Volba členů výběrové komise

VK provádí výběr projektů podle výběrových kritérií – jednotliví členové připravují podklady pro hodnocení. 
Funkční období je jednoleté, opakované zvolení je možné. VK má nyní 9 členů, může být i 7 nebo 11.

Navrhované složení komise je:

Město Dolní Bousov – Miroslav Boček
Obec Ktová – Jiřina Bobková
ISIS M o.p.s. – Martina Brádlerová
Obec Loukovec – Milan Hanzl
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 Dana Bartoňová – Fyzická osoba
Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. – Dita Veselá
Kamila Sedláková – Fyzická osoba
Filip Marek  - Fyzická osoba
Turnov lidem, z.s. – Zbyněk Miklík

Přítomní byli dotázáni, zda má někdo další zájem o členství. Bez námětů.

Kdo schvaluje složení Výběrové komise dle předloženého návrhu?

Pro: 28     Proti: 0    Zdržel se: 2

Plénum MAS schvaluje složení Výběrové komise dle předloženého návrhu.

7) Jednací řády orgánů MAS

Jednací řády vychází ze Statutu a podmínek standardizace MAS, které jsou dány. Od posledního schválení došlo 
ke změnám některých podmínek, jednací řády je proto třeba aktualizovat. Každý orgán MAS má svůj jednací 
řád.

Bez připomínek.

Kdo schvaluje, aby se o přijetí jednacích řádů Pléna MAS, Výběrové komise MAS, Programového výboru
MAS a Kontrolního výboru MAS hlasovalo společně?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí jednacích řádů Pléna MAS, Výběrové komise MAS, 
Programového výboru MAS a Kontrolního výboru MAS hlasovalo společně?

Kdo schvaluje jednací řády Pléna MAS, Výběrové komise MAS, Programového výboru MAS a 
Kontrolního výboru MAS?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje jednací řády Pléna MAS, Výběrové komise MAS, Programového výboru MAS a 
Kontrolního výboru MAS.

8) Změna strategie č.5

Podklady obdrželi všichni mailem. 

Změna spočívá v programových rámcích IROP a OPZ.

V programovém rámci OPZ se změna týká uvedení do souladu s plánovanými výzvami na sociální podnikání a 
zaměstnanost. 
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V programovém rámci IROP se změna týká uvedení finančního plánu do souladu se skutečností, odstranění 
opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví (a s tím souvisejícími finančními přesuny) a s uvedením strategie do 
souladu s plánovanou výzvou na sociální služby.

Nejdůležitější je přesun alokace z kultury – 6 393 415 Kč do výzev na dopravu a vzdělávání, kde zřejmě budou 
finanční prostředky po kontrole projektů ze 7. a 8.výzvy IROP vyčerpány. Navrhuje se tedy přesun 4 000 000 Kč
do dopravy a 2 393 415 Kč do vzdělávání.

Bez připomínek.

Kdo schvaluje 5.změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj?

Pro: 30     Proti: 0    Zdržel se: 0

Plénum MAS schvaluje 5.změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj.

Změna ve složení partnerů MAS (přijetí / odstoupení partnerů, změna statutárních zástupců partnerů kvůli 
komunálním volbám a nové složení VK) zakládá změnu strategie. Ta bude vložena do systému a Plénem 
schvalována na příštím jednání. 

9) Informace k GDPR

Luděk Láska informoval Plénum o vytvoření Vnitřní směrnice na ochranu a zpracování osobních údajů 
s platností od ledna 2019. Podepsáním přílohy č. 1 Směrnice dávají všichni její partneři výslovný souhlas 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj ke zpracování a evidenci údajů pro účely Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj, nebo v případech stanovených zákonem. 

Vnitřní směrnice a příloha č. 1 je umístěna na webových stránkách Společnosti.  

Jako podklad obdrželi Směrnici vč. přílohy č. 1 všichni partneři mailem s žádostí o podepsání přílohy č.1 a 
odevzdání na dnešním jednání. Podepsané přílohy byly odevzdány a zbývající budou doručeny do sídla 
Společnosti osobně nebo poštou, kde budou uloženy.    

10) Informace o Zprávě o realizaci ISg

Každého půl roku předkládá MAS Zprávu o plnění strategie. Byla zpracována Zpráva za období 1.7.-31.12.2018.
Zpráva byla odeslána dne 17.1.2019. ŘO ji již schválil. Programový výbor zprávu schválil 30.1.2019. 

Bez hlasování.

11) Informace o činnosti MAS 

Proběhly 2 výzvy IROP:

– na dopravu (7.výzva IROP) a na vzdělávání (8.výzva IROP)

Na 7.výzvu Doprava 2 se přihlásily 2 projekty:

Chodník Turnov, Nádražní ulice, CZV 2 983 500,63 Kč – projekt splnil věcné hodnocení
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Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti - bezpečnost dopravy, CZV 3 000 000 Kč – projekt splnil věcné 
hodnocení a byl zařazen mezi náhradní projekty, CZV přesahuje alokaci o 62 417,63 Kč, alokaci na výzvu nešlo 
navýšit, projektu bude Řídícím orgánem nabídnuta snížená alokace.

Na 8.výzvu Vzdělávání 2 se přihlásily 3 projekty:

Vybudování jazykových učeben v ZŠ Dolní Bousov, CZV 2 999 890 Kč – projekt splnil věcné hodnocení

Modernizace přírodovědných učeben na ZŠ Turnov, Skálova a ZŠ Turnov, Žižkova, CZV 2 984 732,89 Kč.

Modernizace jazykové učebny na ZŠ Turnov, Žižkova, CZV 2 277 117,22 Kč – oba turnovské projekty splnily 
věcné hodnocení a byly zařazeny mezi náhradní projekty, 1. projekt (přírodověda) přesáhl alokaci o 343 688,89 
Kč, bude mu Řídícím orgánem nabídnuta snížená alokace.

Projekty byly odeslány na Závěrečné ověření způsobilosti. Finanční částky se ještě mohou změnit v průběhu 
administrace projektů.

Proběhla 1 výzva OPZ:

- na prorodinná opatření 2 (5.výzva OPZ) –přihlásily se 2 projekty:

Dětská skupina Náruč, CZV 3 000 000 Kč

Pořádání příměstských táborů se zaměřením na zaměstnané rodiče, CZV 875 687,50 Kč

Oba splnily věcné hodnocení.

Projekty byly odeslány na Závěrečné ověření způsobilosti. Finanční částky se ještě mohou změnit v průběhu 
administrace projektů.

Ostatní     činnosti MAS  

MAP Turnovsko 2 – projekt v realizaci 1.3.2018-28.2.2022, implementační aktivity od začátku školního roku 
2018/19

Šablony I – pomoc školám, aktivní pomoc 4 MŠ, konzultace zhruba 10 MŠ a ZŠ 

Šablony II – výzva od února 2018, pomoc školám, mohou podávat ti, co nemají Šablony I (SVČ a ZUŠ), ostatní 
mohou 6 měsíců před ukončením Šablon 1 vyplnit dotazník – výstup projektu, podklad pro Šablony II, aktivní 
pomoc probíhá 

Projekt Čistá řeka Jizera - Veronika Horáková informovala přítomné o úspěšně proběhlé akci 1. ročníku v říjnu 
loňského roku. Jeho nositelem byla MAS Mladoboleslavský venkov, do projektu se zapojily okolní MAS vč. 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří. I přes krátkou dobu příprav se akce velmi vydařila a měla mnoho kladných 
ohlasů. Zpětné vazby ze základních škol a spolků (Junák, hasiči), které se projektu zúčastnily, byly velmi 
pozitivní. V letošním roce bychom se do akce rádi zapojili znovu.  Vyzýváme tímto všechny, kteří by měli chuť 
se zapojit, aby kontaktovali pracovníky MAS.

Úklid Českého ráje – velmi úspěšná akce MAS Český ráj v udržitelnosti projektu, do které se každoročně 
zapojují školy na Sobotecku, Kněžmostsku a Hrubé Skále.  Akci pořádáme v měsících duben – květen. Byli 
bychom rádi za připojení měst a obcí.
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Výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – tzv. šablony pro NNO – pro právnické osoby působící 
v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružující organizace pracující s dětmi a mládeží, 
obecně je pro vzdělávání a sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, vyloučeny jsou sportovní 
aktivity a sociální služby, zatím je avízo výzvy, výzva měla být vyhlášena 15.2., zatím není

Dokončují se přípravy čl. 20 v PRV – poslední diskuse se týkaly vymezení oblastí podpory mezi jednotlivými 
ŘO. Finální znění pravidel by mělo být představeno během února, sledujte naše stránky, kde budou v bližší době 
informace. Přidání článku 20 zřejmě bude zakládat změnu strategie

12) Ostatní, diskuse

Stěhování kanceláře MAS v létě 2019 – prostory na Náměstí Míru 5, pronájem cena stejná nebo nižší než 
současná.

Evaluace strategie – musíme provést do června 2019, v rámci které budou osloveni příjemci dotace z IROP a 
OPZ a vytvořena tzv. fokusní skupina a proběhnou řízené rozhovory. Poté bude schvalovat Kontrolní výbor 
MAS a bude zasláno na MMR. 

Přítomní byli osloveni k nabídce prostor pro další jednání Pléna. Rádi bychom uskutečnili v jiné části územní 
působnosti MAS. Zároveň byli přítomní požádáni o zkontaktování pracovníků MAS v případě zájmu o výkon 
funkce v kterémkoliv orgánu MAS.

Diskuse:

Luděk Láska informoval přítomné o zastupování statutárních zástupců v orgánech MAS. 

Diskuse a dotazy k čl. 20 PRV – kolik financí bychom měli cca mít, na co by bylo možné žádat. Po zveřejnění 
podmínek vyvěsíme na web, Programový výbor musí schválit výši alokace a výzva by mohla být vyhlášena na 
podzim 2019. 

13) Závěr

Poděkování všem za účast a čas věnovaný jednání.

Jednání ukončeno v 18.25 h.

Zaznamenala: P. Patočková

Ověřil: Bc. Jan Janatka
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