Zápis z jednání Výboru partnerství

1/2019

9.1.2019 v 15.00 hodin v kanceláři MAS v Teplé
Přítomni: členové VP dle prezenční listiny, host: Lesní společnost Bečov s.r.o. – ing. Kužvart
Schůzi zahájila v 15.00 hodin z pověření předsedy spolku paní Kamila Prchalová, manažerka MAS.
Jednání Výboru partnerství je neveřejné a není schváleno pořizování zvukových a obrazových záznamů.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Změny Jednacích řádů a stanov MAS, změny preferenčních kritérií – návrhy člena
3/ Změna SCLLD č. 2 – IROP, složení orgánů MAS
4/ 3. Výzva PRV
5/ 4., 5. a 6. Výzva OPZ
6/ Mid-term evaluace
7/ Zpráva o plnění ISg
8/ Schválení úvěru ČS
9/ Grantový program ŽIVODA - 2018
10/ Organizační záležitosti
11/ Diskuze, závěr
M. Frank požádal o doplnění programu jednání o bod 2/ Výběrová komise – informace.
VP schvaluje doplnění programu jednání o bod č.2/ Výběrová komise – informace.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program jednání:
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Výběrová komise - informace
3/ Změny Jednacích řádů a stanov MAS, změny preferenčních kritérií – návrhy člena
4/ Změna SCLLD č. 2 – IROP, složení orgánů MAS
5/ 3. Výzva PRV
6/ 4., 5. a 6. Výzva OPZ
7/ Mid-term evaluace
8/ Zpráva o plnění ISg
9/ Schválení úvěru ČS
10/ Grantový program ŽIVODA - 2018
11/ Organizační záležitosti
12/ Diskuze, závěr
VP schvaluje program jednání
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Olga Haláková
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Marek Belza
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Výběrová komise - informace
Stávající předseda VK Ing.Martin Frank – zástupce SOSL informoval, že z důvodu neusnášení schopnosti komise
bylo dnešní jednání zrušeno a přesunuto na zítra (10.1.) od 14.00 hodin. Úněšovský statek (člen VK) se mailovou
korespondencí svého jednatele a ředitele Ing. Jiřího Vaňka koncem roku 2018 svého členství v komisi vzdal, tudíž
je v současnosti komise čtyřčlenná. Ing. Frank navrhuje dovolení pátého člena v co nejkratším možném termínu.

Na program jednání je volba předsedy a místopředsedy VK a projednání preferenčních kritérií PRV. V diskuzi k
tomuto bodu vystoupil host VP ing. Kužvart (člen VK).
VP bere na vědomí informace z VK
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Změny Jednacích řádů a stanov MAS – návrhy člena
Do kanceláře MAS byla doručena žádost o úpravu stanov a jednacího řádu VSČ. Návrh zaslala Lesní společnost
Bečov, s.r.o. Po diskuzi byla dohodnuta změna jednacího řádu VSČ. Definitivní znění bylo upraveno navrhovatelem
ing. Kužvartem. Do odstavce I. Jednacího řádu bude přidán bod 4 v tomto znění:
Návrhy všech předem navržených usnesení orgánů spolku budou dodány všem členům příslušného orgánu
spolku v předstihu 5 dnů před konáním jednání.
VP pověřuje kancelář MAS zpracováním návrhu úpravy Jednacího řádu VSČ dle výše uvedeného návrhu a jeho
rozeslání členům MAS jako podklad pro následující jednání VSČ.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Dalším doručeným návrhem byla úprava preferenčních kritérií pro fichi 1 PRV. Po diskuzi bylo rozhodnuto o řešení
na úrovni VK a následně VP. Podklady byly předány členům VP a bude projednáno na příštím jednání VP.
VP bere na vědomí návrhy na změny preferenčních kritérií PRV.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4/ Změna SCLLD č. 2 – IROP, složení orgánů MAS
V tuto chvíli je odeslána na ŘO žádost o změnu č.1, týkající se finančního plánu OPZ. Přesuny byly schváleny na VSČ
dne 6.12.2018.
Změna č. 2 se týká úpravy finančního plánu IROP a změn v orgánech MAS, které vznikly po volbách dne 6.12.
Finanční plán IROP musí být upraven s ohledem na aktuální kurz CZK/EUR. Snižuje se tedy i částka pro SCLLD. Rozdíl
činí 1 200 748 Kč. O tuto částku bude snížen rozpočet opatření 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově.
Na plánu výzev IROP se nic nemění. V tuto chvíli se připravují nové interní předpisy a výzvy budou vyhlášeny dle
původního plánu v lednu 2020.
VP schvaluje změnu č. 2 a nové rozložení finančních prostředků dle zápisu.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ 3. Výzva PRV
VP bere na vědomí informace spolené s vyhlášením 3. Výzvy PRV MAS Kraj živých vod. Znění “Vnitřní směrnice –
způsob hodnocení projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti při realizaci SCLLD” pro Programový
rámec PRV se nemění a zůstavá v platnosti dokument schválený 20.3.2018.
VP schvaluje vyhlášení 3. Výzvy PRV MAS Kraj živých vod s termínem vyhlášení 11.1.2019 s příjmem žádostí od
11.2.2019 do 28.2.2019
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ 4., 5. a 6. Výzva OPZ
VP bere na vědomí informace o připravovaných výzvách 4., 5. a 6. OPZ s ohledem na ještě neschválenou ŽoZ,
týkající se přesunu finance OPZ. Texty výzev budou členům VP zaslány mailem k připomínkám. Výzvy budou
schváleny na příštím jednání VP.
VP bere na vědomí informace ohledně přípravy vyhlášení 4., 5. a 6. Výzvy OPZ.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Mid-term evaluace
Povinná evaluační zpráva musí být vypracovaná a odevzdaná do 30.6. Hlavním cílem je průběžné zhodnocení
výsledků implementace CLLD. Školení k mid-term evaluaci zajišťuje NS MAS ČR. Předpokládá se účast manažera
SCLLD. Dokument má danou strukturu a povinné náležitosti. Jednou z metod je využití focus group. Členové VP

do příštího jednání připraví návrhy na obsazení této pracovní skupiny. Její financování bude zajištěno z IROP 4.2,
kdy bude podána ŽoZ s přesunem finančních prostředků (z 2023 na 2019-2021)
VP bere na vědomí informace o mid-term evaluaci.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8/ Zpráva o plnění ISg
Kancelář MAS zapracovala připomínky ke Zprávě o plnění ISg CLLD, která bude dle plánu podána do 20.1. na ŘO.
VP schvaluje Zprávu o plnění ISg CLLD.
VP schvaluje Zprávu o plnění ISg CLLD.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9/ Schválení úvěru ČS
31.12. 2018 skončila platnost stávající úvěrové smlouvy u ČS. Od listopadu jednáme o uzavření nového úvěru za
stejných – obdobných podmínek jako doposud. Úvěr se vztahuje k financování projektu IROP 4.2 – režijní výdaje
MAS. Členové VP dostali k dispozici podmínky nového úvěru a projednali uzavření smlouvvy o úvěru ve výši 1 mil.
Kč.
VP schvaluje přijetí smlouvy o úvěru ve výši 1 mil. Kč na financování projektu “Přípravné podpůrné, provozní a
animační činnosti MAS” včetně zajištění směnkou a zástavou účtu a pověřuje předsedu spolku MAS Kraj živých
vod Jana Orosze k uzavření smlouvy s ČS, a.s.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

10/ Grantový program ŽIVODA - 2018
Grantový program Dr. ŽIVODA – jarní kolo 2018 – všechny žádosti byly do 31.12.2018 řádně vyúčtovány a toto
kolo bylo uzavřeno.
Grantový program Dr. ŽIVODA – podzimní kolo 2018 – bylo podepsáno 5 smluv a odesláno 45 000 Kč. K podpisu
je připravena smlouva s Kanonií premonstrátů v Teplé, prozatím není vyřešena smluvně žádost SH ČMS – SDH
Teplá.
VP bere na vědomí průběh jednotlivých kol grantového programu Dr. ŽIVODA za rok 2018.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

11/ Organizační záležitosti
Personální záležitosti kanceláře MAS. Nová koordinátorka pro OPZ – Jiřina Vladařová, snížení úvazku pro IROP na
0,2 - obsazeno Martinou Turkovou, PRV – 0,7 úvazku zůstává beze změny.
Na DPP (cca 30 hodin měsíčně) na výpomoc administrativní síla, prozatím není rozhodnuto z jakého zdroje bude
financována.
ZoR a ŽoP za 5. etapu 4.2 bude podána k 20.1. 2019. Bude se připravovat ŽoZ s navýšením prostředků (snížení v
roce 2023) s ohledem na zpracování mid-term evaluace.
Schválení ZoR a ŽoP za 1. Etapu projektu Příměstské tábory na území MAS. V nejbližší době bude proplaceno
407 601,72 Kč za realizaci v roce 2018. Připravuje se 7 turnusů na čtyřech místech v roce 2019.
Putování krajem živých vod v rámci projektu MAP Karlovarsko II. – spolupráce při implementaci MAP. Na jaře
2019 proběhne 20 akcí pro ZŠ a MŠ v ORP Karlovy Vary.
Žádosti o dotaci na Karlovarský kraj v roce 2019.
POV – podprogram 3 - činnost manažera spolku- určeno výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera
ŽP - Dotace na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program A –
Ochrana přírody – projekt Kraj živých vod
CR – údržba naučné stezky Kraj živých vod a propagace region.
VP schvaluje zpracování a podání žádostí o dotaci na Karlovarský kraj v programech dle zápisu.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Projekt spolupráce MAS v PRV. Dle pravidel 19.3.1 je projednávána příprava společného projektu s MAS Český
Západ, který bude zaměřen na prezentaci region, společenské, kulturní a vzdělávací akce v krajině a doplnění
informačních center o bezobslužné infopointy. Alokace je ve výši 1,3 mil. Kč. Projekt má neinvestiční character a
realizace by dle plánu měla probíhat v roce 2020.
VP schvaluje přípravu, zpracování a podání žádostí o dotaci v opatření PRV 19.3.1
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nominace do orgánů krajské sítě NS MAS ČR. Členové VP prodiskutovali možné zastoupení v krajské síti NS MAS
při volebním jednání dne 4.2. 2019.
Žádost o přijetí nového člena. Dne 8.1. 2019 byla doručena žádost o členství zemědělské společnosti Statek
Dlouhá Lomnice.
VP schvaluje členství společnosti Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. v MAS Kraj živých vod, z.s.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

12/ Diskuze, závěr
Ing. Kužvart požádal o zprovoznění datové schránky v souvislosti se zasíláním svých námětů na MAS Kraj živých
vod.
Proběhlo dodatečné poděkování všem, kteří přispěli do GP Živoda v roce 2018.
P. Erps navrhl opětovně se zabývat návrhem ing. Kužvarta na úpravu preferenčních kritérií pro fichi 1 PRV. Po
diskuzi byl vznesen návrh na revokaci usnesení k bodu č. 5 – 3. Výzva PRV.
VP schvaluje revokaci usnesení k bodu č.5 – 3. Výzva PRV ze dne 9.1.2018
PRO:
1
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 1

Schůzi v 16.45 hodin ukončila manažerka MAS Kamila Prchalová.
Zapsal: RNDr. Marek Belza
V Teplé dne 9.1.2019

Ověřila: Olga Haláková

