Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 25.3.2021, které proběhlo formou videomeetingu prostřednictvím
aplikace Zoom od 17:00 hodin.
Účastníci videomeetingu:
Helena Červová, Svazek obcí Brada - omluvena
Josef Cogan, město Nová Paka
Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s.
Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“
Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad
David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.
Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří
Radomír Sedláček
Liběna Hakenová
zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Gernatová
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání
Jednání rady po dohodě s předsedkyní svolala manažerka Klacková, všem byly zaslány
přístupy pro toto on-line jednání, všem se přístup zdařil.
2. Plnění úkolů z minulého jednání rady
Schválení fichí, vyhlášení výzvy z PRV – splněno, výzva proběhla.
Změna finančního plánu IROP – splněno, schváleno ze strany ŘO.
3. Hlasování per rollam
Ve dnech 10 – 12.3.2021 proběhlo elektronické hlasování rady, kde bylo odsouhlaseno:
- navýšení výzvy č. 7 IROP – Investice do vzdělávání
- prodloužení výzvy č. 8 PRV – nebylo nakonec využito
4. Výsledky výzev IROP a PRV
Rada seznámena s přijatými projekty (seznamy zveřejněny na www stránkách MAS u výzev):
- výzva č. 7 IROP – Investice do vzdělávání - přijato 8 projektů za 5 966 742,89 Kč, alokace
pouze 4 491511,95 Kč
- výzva č. 8 PRV – Podpora podnikání – přijato 10 projektů, požadavek na dotaci 1 984 613
Kč, alokace pouze 1 848 051 Kč.
Nyní probíhají administrativní kontroly všech žádostí. Předpokládá se, že výběrová komise
bude hodnotit projekty obou výzev najednou při jednom setkání v polovině dubna. Následně
bude muset Rada schválit výsledné seznamy podpořených a náhradních projektů (předpoklad
konec dubna).
5. Strategie MAS 2021 +
Byla dokončena - včetně strategické a implementační části.
Strategie představena, vedena diskuze nad indikátory.
Byl dohodnut další postup:
- proběhne ještě připomínkování s fokusní skupinou
- poté bude zveřejněna na www stránkách MAS k veřejnému připomínkování, všichni členové
MAS budou o tom informováni e- mailem
- kancelář MAS zapracuje případné připomínky
- schválení ze strany VH – proběhne elektronickou cestou per –rollam

Úkol: do pondělí 29.3. bude strategie zaslána všem členům rady
Schvalování ze strany ŘO – MMR:
- po vyhlášení výzvy na předkládání Strategií ke schválení (předpokládá se, že výzva potrvá
cca duben- červen 2021) MAS požádá o schválení Strategie prostřednictvím elektronického
systému MS 2014+, Strategie se tam nahrává ve formátu pdf, dokládají se dále odkazy na
komunitní projednávání a dále ČP předsedkyně MAS, případné nedostatky lze ze strany MAS
3x doplňovat, předložená Strategie musí být schválena VH
- po schválení této koncepční části Strategie ze strany MMR se budou předkládat jednotlivé
akční plány navazující na jednotlivé operační programy (IROP, OPZ, SZP= Společná
zemědělská politika, OPŽP případně další).
- akční plány se budou zpracovávat dle pokynů jednotlivých řídících orgánů (ministerstev),
zatím k tomu podrobnější informace nemáme.
6. Změna sídla MAS
Návrh: aby nové sídlo MAS bylo vzhledem ke kanceláři na adrese MěÚ v Nové Pace:
Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
Všichni přítomní souhlasí a zároveň souhlasí, aby o tom bylo hlasováno elektronicky členy
spolku (spolu se Strategii 2021+).
7. Různé
- informace o pilotáži středního článku v oblasti vzdělávání, který bude probíhat na okrese
Semily
- krajské dotace, od KHK máme již na účtu, od Lbk jsme obdrželi smlouvu, vyúčtování roku
2020 proběhlo a doplatek ve výši 6000 Kč máme na účtu.
- dovybavuje se ještě kancelář MAS
- projekt Provoz MAS II – etapa II (rok 2020) byl vyúčtován a vše je proplaceno ze strany
MMR
- MAS zakoupila prostředky na samotestování zaměstnanců MAS, respirátory a dezinfekční
prostředky
Zapsala: Klacková
Ověřil: Cogan

