Zápis z

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje
Termín

Místo

pátek 7. prosince 2018, 10:00 – 13:00 hodin

Praha 1 - N. Město, Senovážné nám. 25, NIDV, 3.p. – konferenční sál
http://www.nidv.cz/kontakty

Program:
1.
2.
3.
4.

Organizační záležitosti jednání
Vystoupení případných hostů
Kontrola plnění usnesení pléna KS MAS SK z 2.11. 2018 (Oliva) – viz příloha
Zpráva z jednání výboru NS MAS 13.11. v Praze (Tvrdík; rychlé info zasláno NS MAS 16.11. v 11:26)
a jednání vedoucích PS a vyjednávacích týmů 6.12. (Oliva, Pošíková, Dvořáková)
5. Informace z RSK ze 4.12. na KÚ SK (Tvrdík)
6. Přípravě únorové volební VH KS MAS - zájemci o kandidaturu (výbor KS)
7. Info ke stavu čerpání dotace pro MAS od Středočeského kraje na r. 2018 (Hlavatý)
8. Zpětná vazba Vzdělávání MAS, prodloužení do r. 2019 - projekt z dotace SK (Oliva, Růžička)
9. Představení možností systému LAGS (J. Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s.)
10. Info z jednání platformy CLLD, TPS LEADER (Zemanová)
11. Blok krajských platforem CLLD (Tvrdík a garanti platforem):
- PRV - info z jednání 30.11. na RO SZIF (M. Ripplová)
- OPZ - info z jednání 25.10. na Dobříši (M. Dvořáková)
- IROP - info k příštímu jednání 10.12. v Říčanech (M. Neužilová)
- OPŽP - info z jednání 30.11. na RO SZIF (E. Neubergová)
12. Různé - vystoupení partnerů KS MAS, nabídky ke spolupráci s KS, akce NS MAS ČR apod.
Jednání oznámeno řádně pozvánkou.
Jednání zahájeno v 10:15 hodin. Přítomno 15 MAS + 2 hosté - viz prezenční listina.

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ Z KS MAS
DNE 7.12.2018:
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY:
 4.1.2019 - jednání KS MAS v Kostelním Hlavně (nutno mít představu o tom, kdo půjde do
kandidatury na členy výboru, předsedu apod.)
 do 11.1.2019 - přijdou všem MAS poklady k VH KS MAS
 Uspořádání volební valné hromady - 8.2.2019 v Kutné Hoře (volba předsedy, členů výboru,
kontrolní komise apod.)

Nejdůležitější informace z KS MAS 7.12.2018:
BUDOUCNOST MAS V ČR:
Územní partneři - zasedání v Králíkách před 14ti dny
- představeny IN - představena architektura
- MMR představa - co nejméně změn, co největší stabilita, nechat výčet OP pokud možno stejný (ale co
na to p. premiér? - prý si umí představit jednodušší architekturu… cca 2 OP), stejný MS2014+ atd.
- IPRÚ už nebude - bude nahrazeno ITI a RAP
- jednání probíhají, jaké OP budou, ale může se stát, že předseda vlády celá jednání ještě zvrátí jinam
- MAS významné postavení v 6 OP - IROP, OPZ, PRV a OPŽP + OPVVV (animace atd.) + nový OPPIK
- KLÍČOVÁ ZMĚNA - dle MMR nemůžeme být zprostředkující subjekt, museli bychom procházet
složitých procesem (stejný postoj i k ITI)
- MMR - přejí si 3 typ IN, tak aby byla pokryta celá ČR
- 13 ITI - řídícím výborem RSK - páteřní cyklostezky, silniční síť, zdravotnictví, školství aj.
- 13 RAP - řídícím výborem RSK - páteřní cyklostezky, silniční síť, zdravotnictví, školství aj.
(začátek projektů CSV - od 5mil. Kč!!)
- CLLD - doména MAS - projekty v hodnotě do 5mil. Kč / event. do 10. mil. Kč
- samozřejmě koordinovaná podpora území všech IN - abychom společně koordinovali naše projekty
- územní obálka = hodně se preferuje, aby distribuce EU peněz byla logická a rovnoměrná
- NS MAS představila VIZI MAS - naše pozice by měla být výraznější, protože centrální programy neumí
dělat malé projekty (malé a střední projekty je naše parketa - OPPIK, IROP, OPŽP - malé odpadové
projekty, aj., OPZ)
- 200 mld. Kč pro IN na další progr. období - územní partneři chtějí tuto částku na MMR vymáhat, aby
nám tuto částku na všechny IN dali a 3 IN se pak podělíme dle poměru
Info z Výboru NS MAS a z dalších jednání o budoucnosti MAS:
- počítá se se všemi 180 MAS
- zjednodušení strategií - analytické části cca do 60ti stran (schvalování v roce 2020)
- souhlasy obcí se začleněním do území MAS - nutno obnovit pro další obd.
- v průměru 125.mil. Kč na MAS - velmi hrubý nástřel!!
- dotační míra na 55% - bude toto dáno i polohou MAS
- ve strategii můžeme přeskočit výběr - tím, že schválíme strategii s projekty hlavními, tak je budeme
mít rovnou vybrané - musíme animovat území, co bude potřeba v regionu za 3-4 roky a nastavit si
klíčové projekty a rovnou je v území dělat!!
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Od dubna 2019 - start AKADEMIE LEADER (vše projednáváno na NS MAS)
VH KS MAS
- volební VH KS MAS dne 8.2.2018
- Kutná Hora - v historickém centru Dačického dům (parkoviště na valech - Radek Tvrdík pošle mapu)
- mandát na 3 roky
- NÁVRHY:
Tvrdík - jako člen výboru se mandátu nezříká, ale určitě na svém postu nelpí
Hlavatý - pokud nebude jiný kandidát, tak se mandátu nezříká
Pošíková - zhodnocení zajímavé práce pro KS MAS, ale vysoké nasazení především pro PS
vzdělávání, ale pokud bude potřeba, tak kandidovat bude
Oliva - pokusí se obhájit post ve výboru KS MAS či jako předseda
Zemanová - nechce kandidovat do výboru, chce pokračovat v tom, co dělá dosud
Kontrolní komise - není nikdo přítomen
Filinová - psaní zápisů + nabídka pro výbor KS MAS v admin. pomoci
Pošmurný - neplánuje do výboru kandidovat
1) Návrh Bára Roušarová - setkávat se 1x za 2 měsíce
Může být předneseno na VH KS MAS a odhlasovat
2) Návrh Jindra - zda neudělat 1x za 2 měsíce v Praze, z důvodu lepšího dojezdu
- do 11.1.2019 přijde pozvánka na VH KS MAS a dále pak budou poslány materiály
Představení možností systému LAGS (J. Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s.)
www.lags.cz
- ze systému MS2014+ je možno získat mnoho informací!!
- dnes lze z LAGS získat
- seznam všech výzev MAS
- čerpání alokace výzvy
- mapa podaných projektů a čerpání v rámci území
- licence cca 2.-5.000,- Kč za rok!!
INFO/ NÁVRH Oliva:
- komunikace s p. Ryšavým - určitě budeme pokračovat!!
- mohli bychom platit z krajské dotace za všechny středočeské MAS
- můžeme na VH KS MAS přidat a schválit do rozpočtu KS MAS!!
- v rozpočtu kraje schváleno 1,5mil Kč na rok 2019 - za co finance z kraje utratíme musíme probrat a
schválit už na VH!!

Úkoly z KS MAS 7.12.2018:
KAP.

ÚKOL

3.
3.

Pošmurný/ Tvrdík
MAS RAKOVNICKO
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Na 4.1.2019 přinést/ poslat MAS - mapu destinačních agentur
ÚVODNÍ ŠKOLENÍ NA CSSF - p. Ryšavý se účastnil zasedání KS MAS
dne 7.12.2018:
- domluva s MAS Rakovnicko - dojedná školení s pane Ryšavým!!
- všichni, kdo potřebují školení na CSSF, se mají hlásit MAS
Rakovnicko

VŠECHNY MAS
2.

Milan Oliva
PŘESUNUTÍ NA PŘÍŠTÍ
KS MAS
(v prosinci nebyla ještě
informace od CSV)

Otázka/ ÚKOL - jak bude vypadat březnová 2denní konference??
Nutno promyslet, co bychom tam chtěli mít za témata!!
kdo je MENTOR EVALUACE pro Středočeský kraj??
MAS Sedlčansko - NÁVRH:
- uspořádat společné setkání - neformální večer 1 den + 2. den
platformy všechny dohromady
- březen/ duben 2019 - další kolečko platforem zařídí Sedlčansko na
jednom společném setkání
+ JARO 2019 - Přes CSV - POKUD NÁM TUTO AKCI CSV DOVOLÍ!!
- nabídka, jak udělat dobře FOCUS GROUP!!

Průběh jednání:
1.

Organizační záležitosti jednání

MILAN OLIVA:
Přivítání hostů - p. ředitel SIC p. Vilém Růžička.

2.

Vystoupení hostů

SIC - p. ředitel Vilém Růžička
- změny ve struktuře a ve strategii na příští rok
- spolupráce s obcemi v celém Stř. kraji - není kapacita komunikovat se všemi obcemi v regionu
- 4 strategické oblasti, které se podporují v rámci kraje
- proběhla analýza, co obce potřebují
- propojení SIC a MASek - v SIC hledají cestu, jak komunikovat s obcemi do 10000 obyvatel (s městy
nad 10.tis. obyv. si SIC komunikuje sám)
- do budoucna má být SIC nezávislý rozpočtově na financích z kraje
- nutno vyladit, abychom si MAS se SIC nekonkurovali a abychom se nepřekrývali
Ředitel NS MAS - Petr Čáp
Pomocní evaluátoři / mentoři pro MAS v oblasti evaluace 4.1.2018 - školení
- 18 lidí za všechny kraje
- Nikisher sám oslovil lidi na nastavení metodiky pro evaluaci + vytřídili si a navrhli lidi jako mentory
ÚKOL MILAN - kdo je MENTOR EVALUACE pro Středočeský kraj??
Poradenství k OP
- v novém projektu OPTP II. posílené služby pro MAS (personálně posíleno)
- konzultace jednotlivých OP
- centrální metodik pro všechny OP = hlavní vyjednávač
+ lidi pro 4 OP (OPZ, IROP, PRV a OPŽP)
- budou aktuální info na webu NS MAS
- budou připravovat 4x v roce informatorium
- účast na KS MAS v jednotlivých krajích
- konkrétní vyřízení požadavků členů NS MAS u jednotlivých ministerstev
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- bude nastaveno, jak budou MAS komunikovat s metodiky
- pomoc novým zaměstnancům na MAS
Územní partneři - zasedání v Králíkách před 14ti dny
- představeny IN - představena architektura
- MMR představa - co nejméně změn, co největší stabilita, nechat výčet OP pokud možno stejný (ale co
na to p. premiér? - prý si umí představit jednodušší architekturu… cca 2 OP), stejný MS2014+ atd.
- IPRÚ už nebude - bude nahrazeno ITI a RAP
- jednání probíhají, jaké OP budou, ale může se stát, že předseda vlády celá jednání ještě zvrátí jinam
- MAS významné postavení v 6 OP - IROP, OPZ, PRV a OPŽP + OPVVV (animace atd.) + nový OPPIK
- KLÍČOVÁ ZMĚNA - dle MMR nemůžeme být zprostředkující subjekt, museli bychom procházet
složitých procesem (stejný postoj i k ITI)
- MMR - přejí si 3 typ IN, tak aby byla pokryta celá ČR
- 13 ITI - řídícím výborem RSK - páteřní cyklostezky, silniční síť, zdravotnictví, školství aj.
- 13 RAP - řídícím výborem RSK - páteřní cyklostezky, silniční síť, zdravotnictví, školství aj.
(začátek projektů CSV - od 5mil. Kč!!)
- CLLD - doména MAS - projekty v hodnotě do 5mil. Kč / event. do 10. mil. Kč
- samozřejmě koordinovaná podpora území všech IN - abychom společně koordinovali naše projekty
- územní obálka = hodně se preferuje, aby distribuce EU peněz byla logická a rovnoměrná
- NS MAS představila VIZI MAS - naše pozice by měla být výraznější, protože centrální programy neumí
dělat malé projekty (malé a střední projekty je naše parketa - OPPIK, IROP, OPŽP - malé odpadové
projekty, aj., OPZ)
- 200 mld. Kč pro IN na další progr. období - územní partneři chtějí tuto částku na MMR vymáhat, aby
nám tuto částku na všechny IN dali a 3 IN se pak podělíme dle poměru
28.-29.1.2019
- 1. setkání, kam se přizve 6 územních partnerů + přizvány ministerstva, které mají na starost ESIF
- PRV zatím jsou pozadu - nyní zpracovávají analyt. podklady na ÚZEI, ale ambice, aby šli z PRV věci,
které nikde nejdou - např. sociální věci, senioři

3.

Kontrola aktuálních kontaktů MAS z 2.11.2018

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY:





22.11.2018 - 1. VZDĚLÁVÁNÍ NA TÉMA SMART VENKOV (BUŠTĚHRAD)
Platforma PRV + OPŽP ve Slezské ul., Praha - 30.11.2018 9:30 hod.
3.12.2018 - 2. VZDĚLÁVÁNÍ NA TÉMA SMART VENKOV (KNĚŽICE)
DALŠÍ JEDNÁNÍ KS MAS - pátek 7.12.2018 (Praha - NIDV)
- jednání KS MAS v Praze na NIDV, zde si musíme zpřesnit info, co se odehraje na VH 8.2.2019
 10.12.2018 - platforma IROP v Říčanech

Nejdůležitější informace z KS MAS 2.11.2018:
 Sankce PRV, milníky atd. - NS MAS u těch MAS, kterých se toto týká, se bude snažit pomoci
toto vyargumentovat, proč se milníky nesplnily!!
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- MAS, které mají problém s milníky - osloví Milan sám a pomůže se jim zdůvodnit, proč
neplní!!
- v JINCÍCH Milan mluvil se všemi MAS a všichni plánují vyhlásit výzvu MAS z PRV
 CSSF školení - p. Ryšavý/ Libosvár
- nutno, aby přístupy prošly přes Libosvára a Ryšavého - napsat termíny, kdy bude nutno
proškolit
- zájemci na jaro se přihlásí MAS Rakovnicko - předpoklad leden/únor 2019
- 12.11.2018 je školení na CSSF v Praze - viz http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/
- p. Ryšavý se účastnil zasedání KS MAS dne 7.12.2018:
ÚVODNÍ ŠKOLENÍ NA CSSF
- domluva s MAS Rakovnicko - dojedná školení s pane Ryšavým!!
- všichni, kdo potřebují školení na CSSF, se mají hlásit MAS Rakovnicko

KONTROLA ÚKOLŮ z KS MAS 2.11.2018:
KA ÚKOL
P.
5. OLIVA

PLNĚNÍ ÚKOLŮ

6.

Brožury budou rozebrány zbytek 4.1.2019

8.

9.

POŽADAVEK KS MAS STŘEDOČES. KRAJE
KS MAS Středočeského kraje trvá na
kulatém stole NS MAS dříve než
12.3.2019!!
Jednání k vnitřnímu fungování NS MAS
vyvolat dříve než za 5 měsíců….
VŠICH Několik MAS, které si neodebraly brožury
NI
KS MAS - 4.1.2019 se koná KS MAS
schválně u Jindry Hlavatého, aby si mohli
vyzvednout brožury od KS MAS ty MAS,
které si je nevyzvedli, a poté si ostatní
MAS mohou rozebrat zbytek brožur!!
VÝBOR - vznést dotaz paní Kaiserové - na základě
KS
jakých parametrů dostat naši akci
MAS
v regionu do kalendáře Středočeského
kraje!!

Výbor NS MAS - 22.1.2019 kulatý stůl bude
(Tvrdík doplnil - viz info níže)

Webové stránky destinaček propojeny
s webem Stř. kraje. Tj. ozvat se destinačce,
kterou mám na svém území, aby to
zveřejnila.
Paní Kaiserová toto řídí na Stř. kraji - ten, kdo
nemá destinačku, tak požádat paní
Kaiserovou, aby do kalendáře naši akci dala.

Pošmurný/ Tvrdík - úkol - mapa rozdělení
destinací, které jsou platné
JINDR - pozvat na příští jednání KS MAS pana splněno
A
Ryšavého - umí vyndat z MS2014+
HLAVA informace, která potřebujeme pro
TÝ
evaluaci!!
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JINDR Předat všem MAS mustr na závěrečné
A
vyúčtování dotace od Středočeského kraje
HLAVA
TÝ
12 OLIVA
.

DATA NA ČSÚ (dotaz od Vyhlídek) aktualizovaná data pro MAS
https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_
mistni_akcni_skupiny_mas
ÚKOL MILAN:
kde vezmeme nová data k 31.12.2018 pro
evaluaci??

Jana Filinová - poslala 11.12. všem MAS dokument závěrečné vyúčtování akce
- do konce roku 2018 musí být dotace
proplacena (papírově to lze dovést 4.1.2019
do Kostelního Hlavna)

DATA ČSÚ - DATA PRO AKTUALIZACI SCLLD
- DATA PRO EVALUACI
- data na ČSÚ jsou za rok 2017 - stačí
tato data pro analýzy a evaluaci nyní,
odkaz zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_m
istni_akcni_skupiny_mas
- data také můžeme poptat na krajské
pobočce ČSÚ
- data pro evaluaci - budou rozeslána po
4.1. (po školení pro evaluátory) od NS
MAS
- NS MAS - pracují na tabulce s daty,
která pro evaluaci dostaneme

12 PŘESU KS MAS PROSINEC 2018 - projednat tyto Zatím nejsou informace z CSV. Přesunuto
.
NUTÍ
úkoly:
dále.
NA
MAS Sedlčansko - NÁVRH:
PŘÍŠTÍ - uspořádat společné setkání - neformální
KS
večer 1 den + 2. den platformy všechny
MAS
dohromady
- březen/ duben 2019 - další kolečko
platforem zařídí Sedlčansko na jednom
společném setkání
+ JARO 2019 - Přes CSV - POKUD NÁM
TUTO AKCI CSV DOVOLÍ!!
- nabídka, jak udělat dobře FOCUS
GROUP!!

4. Zpráva z jednání výboru NS MAS 13.11. v Praze a jednání vedoucích PS a
vyjednávacích týmů 6.12.
Radek Tvrdík - info z výboru NS MAS 13.11.2018:
- stručná info z výboru přišla z NS MAS 16.11. emailem
- strategie vyjednávání nového progr. obd. - stručný dokument, ale jasný a přehledný
- 180 MAS
- zjednodušení analýz
- souhlasy obcí se začleněním do území MAS - nutno obnovit pro další obd.
- schvalování dvoustupňově - analýza schválená do rok 2020 + programové rámce se
budou schvalovat poté
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- klíčový projekt MAS + šablonové projekty (s tímto příliš IROP nesouhlasí) +
vyhlašování výzev MAS
- rozsah strategií - návrat k původní představě, strateg. plán (obecné info + dodělání
fin. plánů a progr. rámce)
- komunitní projednání strategie - pracovní skupina řekne, že území něco potřebuje a
budeme to moci realizovat; tj. pravděpodobně nebude muset být šílená provázanost
s analyt. částí
- budeme mít strategie - buď zaktualizujeme současné a nebo uděláme úplně novou
mnohem jednodušší
- strategie by měla být obecná - swot mít širokou, abychom se tam vešli s tím, co pak
půjde přes OP
- první nástřely OP budou k dispozici dle ŘO na podzim 2019
- cestovní ruch v IROPu bude, takže s tímto můžeme počítat
- MPSV zvažuje obdobu MAPů a chce s MAS více spolupracovat
- dále řešen rozpočet, pokračování OPTP II., volební řád
- NS MAS bude „call centrum“ - viz info od Čápa v kap. č. 2
- interní komunikace NS MAS a zefektivnění činnosti - kulatý stůl 22.1.2019 + další v březnu
- příloha zápisu - požadavky KS MAS Vysočina
- OPPIK - podpora přes MAS, Čáp bude posílat dotazník do MAS

POŠÍKOVÁ:
Proběhlo další setkání územních partnerů nad nastavením dalšího progr. obd. 21+
předseda NS MAS navrhl rozdělení financí pro jednotlivé IN, což bylo přijato pozitivně
- akademie LEADER - materiál na vzdělávání MAS v oblasti LEADERu + v oblasti animací, mentoring, aj.
- 4x dvoudenní cyklus
+ přidán pátý - inovace, odpady, zelenější evropa, sociální evropa aj.
- od dubna 2019 start
Návrh nařízení evrop. parlamentu - viz příloha!!
- zde dán návrh, co by měly MAS dělat

5. Informace z RSK ze 4.12. na KÚ SK
Radek Tvrdík - hlavní info:
- ve všech pracovních skupinách - má KS MAS Stř. kraje zástupce
- inovace na venkově - prezentace
- v nové infrastruktuře jdou dělat i inovativní a moderní možnosti a technologie (MAS by mohly
radit obcím v oblasti inovací)

6. Info o přípravě únorové volební VH KS MAS - zájemci o kandidaturu
MILAN OLIVA:
- volební VH KS MAS dne 8.2.2018
- Kutná Hora - v historickém centru Dačického dům (parkoviště na valech - Radek Tvrdík pošle mapu)
- mandát na 3 roky
- NÁVRHY:
Tvrdík - jako člen výboru se mandátu nezříká, ale určitě na svém postu nelpí
Hlavatý - pokud nebude jiný kandidát, tak se mandátu nezříká
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Pošíková - zhodnocení zajímavé práce pro KS MAS, ale vysoké nasazení především pro PS
vzdělávání, ale pokud bude potřeba, tak kandidovat bude
Oliva - pokusí se obhájit post ve výboru KS MAS či jako předseda
Zemanová - nechce kandidovat do výboru, chce pokračovat v tom, co dělá dosud
Kontrolní komise - není nikdo přítomen
Filinová - psaní zápisů + nabídka pro výbor KS MAS v admin. pomoci
Pošmurný - neplánuje do výboru kandidovat
- je nutno si říci, co ještě dělat jinak na jednáních KS MAS
- je nutno scházet se 1x za měsíc??
1) Návrh Bára Roušarová - setkávat se 1x za 2 měsíce
Může být předneseno na VH KS MAS a odhlasovat
2) Návrh Jindra - zda neudělat 1x za 2 měsíce v Praze, z důvodu lepšího dojezdu
- není dobré dělat KS MAS unifikovaně, ale hlavně, aby KS MAS nebylo „rozplizlé“ jednání
- pokud by byl nějaký problém nebo něco chybně děláno bylo, tak bychom si toto řekli přímo
na KS MAS
- do 11.1.2019 přijde pozvánka na VH KS MAS a dále pak budou poslány materiály

7. Informace ke stavu čerpání dotace pro MAS od Středočeského kraje na r.
2018 (Hlavatý)
DOPORUČENÍ - Udělat si cenový průzkum na čerpání dotace
+ NEBO - UDĚLAT SI SMĚRNICI - kam si zavedeme, jak děláme cenový průzkum (dotace do 50.tis. se
dává na přímo a nemusíme cenový průzkum dělat…)

8. Zpětná vazba Vzdělávání MAS, prodloužení do r. 2019 - projekt z dotace SK
(Oliva, Růžička)
Dodatek ke smlouvě, kterou schválil kraj. Máme prodlouženou realizaci vzdělávání do jara 2019.
Vzdělávání bude pokračovat po novém roce v lednu a v únoru. Podrobnosti a termíny budou poslány
emailem.
Otázka/ ÚKOL - jak bude vypadat březnová 2denní konference?? Nutno promyslet, co bychom tam
chtěli mít za témata!!

9. Představení možností systému LAGS (J. Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s.)
www.lags.cz
- ze systému MS2014+ je možno získat mnoho informací!!
- PRV projekty zatím z portálu farmáře nejdou, musí se ručně
- nutno, aby se data z MS2014+ hodily do našich evaluací
- musíme si říci, jak by tabulky měly vypadat
- MAS by měla své přihlášení
- lze se zaregistrovat a má MAS nějaký přístup, pokud budeme platit licenci, tak budeme mít více
informací zpřístupněných
- dnes lze
- seznam všech výzev MAS
- čerpání alokace výzvy
- mapa podaných projektů a čerpání v rámci území
- licence cca 2.-5.000,- Kč za rok!!
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INFO/ NÁVRH Oliva:
- komunikace s p. Ryšavým - určitě budeme pokračovat!!
- mohli bychom platit z krajské dotace za všechny středočeské MAS
- můžeme na VH KS MAS přidat a schválit do rozpočtu KS MAS!!
- v rozpočtu kraje schváleno 1,5mil Kč na rok 2019 - za co finance z kraje utratíme musíme probrat a
schválit už na VH!!

10. Info z jednání platformy CLLD, TPS LEADER (Zemanová)
Všechny informace řešeny výše.

11. Blok CLLD

– informace z platformy (garanti platforem):

a) PRV
Další zasedání platformy PRV: dle domluvy v lednu 2019
Platforma PRV + OPŽP ve Slezské ul. - 30.11.2018 9:30 hod.
Požadavek - Chlupáčová + Kadlecová z MZE, abychom si popovídali o evaluaci a změnách strategií
- budou pozvány cca v lednu/ únoru 2019
b) OPZ
Další zasedání: dle domluvy v lednu 2019
c) IROP
Další zasedání: pondělí 10.12.2018 v 9:30 hodin
d) OPŽP
Další zasedání: dle domluvy v lednu 2019
Interní postupy, výzva i hodnocení je zpracování od MŽP velmi precizně.
Eva Neubergerová má rozjednány 2 externí konzultanty - může případně poskytnout kontakty.

12. Různé – vystoupení partnerů KS MAS, nabídky ke spolupráci s KS, AKCE NS MA ČR apod.
Středočes. kraj
- Dr. Stanislav Dvořák - nový vedoucí na odb. reg. rozvoje (paní Kaiserová byla pouze dočasně)

Jednání ukončeno ve 13:20 hodin.
Zapsala: Jana Filinová

Další jednání Pléna KS MAS:
4.1. 2019 - Kostelní Hlavno, MAS Mladoboleslavský venkov
8.2. 2019 - volební VH, Kutná Hora, MAS Lípa pro venkov
8.3. 2019 - PRAHA??
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