ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - online 17.1.2022
Předmět jednání: příprava žádosti PRV a následné realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova
ČR, operace 19.3.1., projekt s názvem „Cisterciácké klášterní krajiny“
Spolupracující subjekty:
MAS Rozkvět, z.s.
sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice (CZ)
statutární zástupce: ing. Petr Leber, předseda
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Marta Krejčíčková
mobil: +420 733 187 564, e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz
pozice v rámci projektu: koordinační MAS / dále jen KMAS
a
MAS Světovina, o.p.s.
sídlo: Na Potocích 221, 338 28 Radnice (CZ)
statutární zástupce: ing. Ivo Kornatovský, ředitel
spolupodepisuje: RNDr. Josef Pašek, předseda správní rady
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Ivo Kornatovský
mobil: +420 602 445 455, e-mail: adpro@iol.cz
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS / dále jen „SMAS1“
a
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou (CZ)
statutární zástupce: Jaroslava Hájková, ředitelka
zmocněnec pro věcná jednání: Bc. Kateřina Niklfeldová
mobil: +420 722 945 540, e-mail: niklfeldova@havlickuvkraj.cz
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS/ dále jen „SMAS2“
a
MAS Buchlov, z.s.
sídlo: Masarykova 273, 687 08 Buchlovice (CZ)
statutární zástupce: Jitka Točková, předseda
zmocněnec pro věcná jednání: Renáta Polišenská
mobil: +420 777 818 592, e-mail: renata.polisenska@seznam.cz
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS/ jen „SMAS3“

Účastníci jednání za spolupracující subjekty:
KMAS: ing. Leber, ing. Krejčíčková, p.Hůrská (manažerka SCLLD)
SMAS1: ing. Kornatovský
SMAS2: pí. Hájková, Bc. Niklfeldová
SMA3: pí. Polišenská, ing. Šimčíková (manažerka SCLLD)
Printscreen z průběhu jednání přiložen v závěru textu zápisu
Svolavatel jednání: KMAS - ing. Krejčíčková (pozvánka rozeslána prostřednictvím Google Meet 13.1.2022)

1

Projednávané body:
1) Obsah žádosti PRV – stav rozpracovanosti u jednotlivých partnerů, kontrola správnosti kalkulace dle
jednotkových cen, typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce
2) Harmonogram aktivit v rámci přípravy a realizace projektu spolupráce
3) Obsah Smlouvy o spolupráci – konkretizace činností jednotlivých MAS v rámci kooperace; přílohy Smlouvy o
spolupráci – Jednací řád KPSS, Etický kodex
4) Další diskuze, sjednání dalších termínů videokonferencí v rámci přípravy projektu.

Zápis k jednotlivým projednávaným bodům jednání:
Jednání bylo zahájeno rekapitulací připomínek k podkladům Smlouvy o spolupráci, předloženým v rámci přípravy ve
12/2021. Navržena úprava názvu projektu, nadále budeme pracovat s názvem: „Cisterciácké klášterní krajiny“.
1) Obsah žádosti PRV – stav rozpracovanosti u jednotlivých partnerů, kontrola správnosti kalkulace dle
jednotkových cen, typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce
- všechny spolupracující MAS mají vyplněny své žádosti textačně i položkové rozpočty.
Kontrolou (provedla KMAS) byly identifikovány jednotlivé dílčí nedostatky (upozornění formou tabulky).
Manažerka SCLLD KMAS upozornila na stav žádostí na Portálu farmáře, 2 žádosti se zobrazují jako neaktivní.
Zřejmě jde o technické nedostatky SW portálu. Bylo dohodnuto, že pí. Hůrská bude kontaktovat správce
portálu a zajistí, aby nedošlo k výmazu žádostí pro nečinnost.
- chybí doplnit popis typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce.
V následné diskuzi upřesněny návrhy technického zadání. Jednotlivé spolupracující MAS do příštího setkání
interně projednají rozsah edice, aby mohl být dokončen celkový rozpočet projektu.
- KMAS následně zašle pracovní verze žádostí ke konzultaci na CP SZIF.
2) Harmonogram aktivit v rámci přípravy a realizace projektu spolupráce
- z hlediska příloh žádosti je zásadní přijetí a autorizace Smlouvy o spolupráci na úrovni jednotlivých MAS.
Vzhledem ke sděleným termínům jednání orgánů jednotlivých spolupracujících MAS bude dokončeno cca do
5.2.2022.
- termíny realizace „měkkých“ akcí uvedené v jednotlivých žádostech spolupráce jsou de facto finální, pro
všechny partnery je důležité dokončení a vyúčtování aktivit projektu v letošním roce, potvrzen termín
11/2022.
3) Obsah Smlouvy o spolupráci – konkretizace činností jednotlivých MAS v rámci kooperace
- obsah smlouvy je odsouhlasen, v souladu s dnešním usnesením bude upraven v textu smlouvy název projektu.
Dále budou upřesněny pozice jednotlivých partnerů z hlediska náplně činnosti, jednotlivě budou vystupovat
jako garanti dílčích společných výstupů.
Jednotlivé spolupracující MAS upraví popis svého zapojení v žádostech PRV dle textu Smlouvy o spolupráci.
- Příloha Smlouvy o spolupráci – Jednací řád KPSS: obsah přílohy je obsahově v pořádku. Z formálního hlediska
bude možno provést autorizaci po jednání programového výboru MAS Buchlov, z.s. (proběhne 3.2.2022).
- Příloha Smlouvy o spolupráci – Etický kodex: obsah přílohy je obsahově v pořádku.
- KMAS zašle pracovní verzi smlouvy ke konzultaci na CP SZIF.
4) Další diskuze, sjednání dalších termínů videokonferencí v rámci přípravy projektu.
Obsahem dílčích videokonzultací bude edice tiskovin, termíny sjednány takto: 19.1. – MAS Světovina
(operativní konzultace), 20.1. – MAS Buchlov, 21.1. – MAS Havlíčkův kraj, 21.1. – MAS Světovina.
Výstup z dílčích jednání bude doplněn do zápisu, resp. jednotlivých žádostí PRV.
Zápis zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, KMAS
Ověřil: ing. Ivo Kornatovský, SMAS1

Anonymizace: printscreen účastníků
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