Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zápis z jednání KPS – projekt spolupráce
Schůzka č. 7
MAS Říčansko o.p.s, Olivova 224, Říčany, 26. 5. 2015 od 9:00
Přítomni:

dle prezenční listiny

Volba zapisovatele
Jitka Janouchová
Hlasování: 11:0:0 - schváleno
Hlášení změn
Je třeba nahlásit změny údajů uvedených v žádosti, další změny v MAS (oproti podané žádosti
o standardizaci) se hlásí až po schválení standardizace k opatření IV.1.1. a III.4.1. (patrně bude ještě
ze strany SZIF upřesněno)
Seznam účastníků prezentace 8. 6. 2015
Jaroslava Saifrtová, DiS. - Přemyslovské střední Čechy o.p.s
Pavlína Filková - MAS Říčansko, o.p.s.
Mgr. Monika Neužilová - MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Radomír Hanačík - MAS Karlštejnsko, o.s.
Ing. Pavel Černý - Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. - Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o.s.
Ing. Gabriela Jeníčková - MAS PODBRDSKO, z.s.
Ing. Markéta Pošíková - MAS Podlipansko, o.p.s.
Mgr. Jiří Havelka - MAS Polabí, o.p.s.
Ing. Filip Uhlíř - MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.
Markéta Ottová - Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Konečná verze metodiky
Konečnou verzi metodiky (po zapracování navrhovaných změn MPIN) předá L. Bumbálek (tištěnou
verzi a CD pro každou MAS) začátkem června J. Saifrtové, ta ji předá 8. 6. všem PMAS.
Zveřejnění metodiky – s ohledem na to, že aktuálně není k dispozici konečná verze metodiky (zaslán
pouze náhled ke schválení, do 28. 5. 2015 je možné zaslat případné připomínky přímo zpracovateli),
budou 27. 5. 2015 NS MAS zaslána pouze základní schémata, celý text bude odeslán NS MAS podle
informace V. Foltýnové ze dne 14. 5. 2015 nejpozději do 12. 6. 2015. Ke stejnému datu jednotlivé MAS
zveřejní metodiku na svých stránkách.
Prezentace 8. 6. 2015 – zhodnocení období 2007-13 (IV.1.1., III.4.1., nová MAS), základní schémata
z nové metodiky, prezentovat bude J. Saifrtová (minulé období) a P. Černý (metodika).
Schválení metodiky (verze zaslaná k 25. 5. 2015, v případě zapracování dalších připomínek bude
schválena změna na další KPS)
Hlasování: 11:0:0
Komentáře k vytvořené metodice
M. Pošíková – metodika přehledná, díky použité grafice i přes náročnost textu přehledná, prospěl i
čerstvý pohled mimo MAS (pohled MAS je částečně deformován předchozím obdobím)
P. Černý – zpracování metodiky prospělo vytvoření týmu zpracovatelů a připomínkování ze strany MAS
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Žádost o proplacení
Žádosti o proplacení budou předloženy ideálně 22. 6. 2015, pokud některé MAS nebude termín
vyhovovat, informujte prosím pí Šelmátovou (nahlášen termín 22. 6. 2015)
Žádost o proplacení se podává elektronicky, vygenerovat z Portálu farmáře
V případě DPP pí Šelmátová požaduje náplň práce a docházku (výkaz odpracovaných hodin)
Příprava žádosti o proplacení (konzultace) bude předmětem další KPS.
Příští schůzka KPS
16. 6. 2015 od 9:00, MAS Říčansko
Jednání ukončeno v 12:00
Zapsala:
Ředitel KMAS:

J. Janouchová
J. Saifrtová

