Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s., IČ: 26080575, Mírové nám. 208, 384 11 Netolice, www.mas-netolice.cz

Zápis ze shromáždění partnerů Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.
ze dne 27.11.2014
Začátek jednání: 14,00 hod.
Přítomni:
Partneři - 23 partnerů z 30 (jmenovitě viz prezenční listina), shromáždění je usnášeníschopné
Hosté – Oldřich Petrášek (předseda správní rady MAS), Hana Hojerová (Archeopark)

Zastoupení partnerů dle zájmových skupin:
Územní samospráva: 6
Zemědělství: 10
Nezemědělští podnikatelé: 3
Neziskové organizace a spolky: 4
Jednání zahájil Ing. Kolář (ředitel MAS) a navrhl doplnění programu jednání o bod: Jednací řád
Shromáždění partnerů.
Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0
Body jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka: Machová
Ověřovatelé: Petrášek, Honsová
2. Jednací řád Shromáždění partnerů
Kolář: Seznámil přítomné s Jednacím řádem.
Usnesení č. 1/2014: Shromáždění partnerů schvaluje přednesený Jednací řád
Pro: 23 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z jednání MAS dne 4.6.2013
Shromáždění partnerů bere na vědomí zprávu o jednání valné hromady MAS ze dne 4.6.2013

4. Změna zakládací listiny MAS – partnerské smlouvy – volba orgánů
Kolář: V souvislosti s novými podmínkami pro místní akční skupiny při poskytování dotací v období
2014-2020 a zejména s podmínkami tzv. „Standardizace MAS“, kterou musí každá MAS splňovat, aby
byla zařazena do realizace operačních programů na svém území, musela MAS BLN přistoupit ke
změně v organizační struktuře: Na jednání správní rady dne 27.11.2014 byl odsouhlasen dodatek č. 2
k zakládací smlouvě. Dodatek řeší zejména vznik Organizační složky SCLLD, která bude vykonávat
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aktivity vedoucí k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Součástí
organizační složky jsou tyto orgány: Shromáždění partnerů, Výbor, Výběrová komise, Kontrolní
komise. Organizační složku SCLLD zřizuje správní rada, složení jednotlivých orgánů organizační složky
již má v kompetenci Shromáždění partnerů. Dále musí každý stávající (a dále i nový) partner podepsat
Partnerskou smlouvu. S touto byli všichni přítomní seznámeni.
Kolář: Seznámil přítomné s návrhem na počet a obsazení jednotlivých orgánů, které splňují stanovená
pravidla MZe pro Standardizaci MAS a respektují zastoupení jednotlivých zájmových skupin a
rozložení v území MAS BLN.
Usnesení k bodu 4:
Shromáždění partnerů bere na vědomí zprávu o změnách v organizační struktuře MAS (příloha č. 3
zápisu) a dodatku č. 2 k zakládací smlouvě (příloha č. 2 zápisu)
Usnesení č. 2/2014: Shromáždění partnerů schvaluje znění Partnerské smlouvy.
Pro: 23 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2014: Shromáždění partnerů schvaluje počet a obsazení orgánů Organizační složky
SCLLD: Výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise (jmenovitě viz příloha č. 1 zápisu)
Pro: 23 Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Odsouhlasení SCLLD (strategie MAS) na 2014-2020
Machová: Příprava SCLLD probíhá od cca listopadu 2012, zapojeno široké spektrum aktérů z území,
v současné době již má MAS souhlasy se zařazením území členských obcí do SCLLD (u všech
projednáno v zastupitelstvech), SCLLD je zveřejněna na stránkách MAS a MMR (do 15. listopadu bylo
možné připomínkovat). SCLLD je tedy nyní již ve finální verzi – část Analytická a část Strategická. Nyní
pokračují práce na Implementační části (Programové rámce do operačních programů, nastavení
procesů realizace SCLLD atd.). SCLLD obsahuje celkem 4 Tematická zaměření.
SCLLD bude možné „přihlásit“ do těchto operačních programů: Integrovaný regionální operační
program, Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání (pouze animace) (tabulkový přehled viz příloha č. 4 zápisu). Zatím velice ideální varianta
hovoří o 90 mil. Kč/MAS/období 2014-2020, reálně spíše 60-70 mil. Kč. Operační programy zatím
nejsou schváleny.
Usnesení k bodu 5:
Shromáždění partnerů bere na vědomí zprávu o stavu přípravy SCLLD MAS BLN.
Usnesení č. 4/2014: Shromáždění partnerů schvaluje SCLLD MAS BLN na období 2014-2020
(Analytickou a strategickou část)
Usnesení č. 5/2014: Shromáždění partnerů jmenuje do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci
SCLLD Ing. Václava Koláře na dobu neurčitou.
Pro: 23 Proti: 0

Zdržel se: 0
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6. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2013
Kolář: Seznámil přítomné se zněním výroční zprávy a hospodařením za r. 2013 (visí také na webu
MAS).
Shromáždění partnerů bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o stavu hospodaření za rok 2013
7. Zpráva dozorčí rady MAS za rok 2013
Dvořáková: Dozorčí rada neshledala v hospodaření a aktivitách MAS v r. 2013 žádné nedostatky.
Shromáždění partnerů bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.
8. LEADER v MAS - zhodnocení 2008-2014
Kolář: MAS přijala v období 2008-2013 celkem 172 žádostí o dotaci, 126 vybráno k realizaci. Ne
všechny projekty jsou již ukončení. Realizace je možná do června 2015. Předběžně bude zrealizováno
120 projektů. Bližší popis přijatých a zrealizovaných projektů dle Fichí, území atd. viz příloha č. 5
zápisu.
Shromáždění partnerů bere na vědomí zprávu o stavu realizace LEADER projektů na území MAS.
9. Plán činnosti MAS v roce 2015
Kolář: je třeba dokončit zatím aktivní projekty spolupráce, MAS se nadále bude připravovat na období
2014-2020, je třeba úspěšně projít „Standardizací MAS“, další aktivity dle dotačních možností
(projekty spolupráce, apod.)
10. Diskuze, různé
Nebyl diskutován žádný příspěvek

Konec jednání: 15,40 hod.
Zapsala: Ing. Mirka Machová
Ověřovatelé zápisu: Oldřich Petrášek, Ing. Jaroslava Honsová

Přílohy:
1. Seznam členů orgánů
2. Dodatek č. 2 zakládací smlouvy
3. Graf - stará a nová organizační struktura
4. Tabulka – zapojení SCLLD do operačních programů
5. Tabulka – zhodnocení LEADER v MAS 2008-2014
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