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

Zápis z jednání KPS – projekt spolupráce
Schůzka č. 1
Sídlo MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný, 10. 11. 2014 od 10:00
Přítomni:

dle prezenční listiny, přítomni zástupci všech 11 partnerů (p. Hlavatý dorazil po
projednání čas. harmonogramu)

Volba zapisovatele
Jitka Janouchová
Hlasování: 10:0:0 - schváleno
Obecné podmínky projektu
KMAS: Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Hlasování: 9:0:1 (J. Saifrtová) - schváleno
Návrh schválen
Téma: Evaluace a monitoring strategie MAS
Název projektu: EVAM
Hlasování: 10:0:0 - schváleno
Podání žádosti o dotaci – 12. – 16. 1. 2015, ideální podat již na počátku týdne, aby bylo možné zajistit
podpis čestného prohlášení – předběžný termín čtvrtek 15. 1. 2015 10 – 14 h, RO SZIF Praha, bude
upřesněno; M. Ottová na dovolené, zajistí podpis čestného prohlášení
Smlouva o spolupráci, KPS
Je třeba zaslat následující údaje do smlouvy o spolupráci:
název, IČ, popř. DIČ (plátcovství DPH), sídlo, statutární zástupce, kontaktní osoba pro projekt +
kontaktní údaje
zaslat rozpočet ve členění dle pravidel
zahájení a ukončení čerpání peněz
termín: do 14. 11. 2014
Zahájení projektu: 1. 9. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Smlouvu o spolupráci připraví KMAS a pošle k připomínkování, stejně tak jednací řád KPS.
Výstupy projektu
• Metodika monitoringu a evaluace (zveřejnění na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS
ČR), metodika bude promítnuta do strategie MAS 2014+
• Příklady dobré a špatné praxe
• Prezentace projektu (veřejná prezentace projektu na seminářích)
Odborné vedení týmu
J.S. navrhuje zajistit na základě zadávacího řízení odborníka, který spolupracující MAS metodiky
povede
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P.Č. je v zásadě pro, ale bude problém s naším rozpočtem někoho nalézt – navrhuje kompromis –
garanta, který vytvoří určitý rámec, popř. provede rešerše, který mi pak budeme doplňovat, jednodušší,
než vymýšlet vše od začátku
M.P. připomíná, že evaluaci období 2007-13 je třeba provést a předložit do 30. 6. 2015
Hlasování pro návrh P.Č.: 11:0:0 s tím, že každá MAS se bude podílet na úhradě rovným dílem do výše
9 000 Kč
Do 14. 11. 2014 je třeba poslat kontakty, pokud znáte metodika, kterého můžeme oslovit v zadávacím
řízení. PSČ připraví základ poptávky, ostatní spolupracující MAS doplní a budou připomínkovat (hlavně
P.Č., který má v této oblasti největší zkušenosti). Jednou z podmínek musí být termín realizace,
chceme základ metodiky promítnout do strategií (zatím předpoklad podání strategie 3 měsíce po
zahájení standardizace).
Bodování projektu spolupráce
Zaměříme se na splnění bodů 1.2, 2.2 a 3, což přináší požadovaných 15 bodů
Schůzky KPS
Minimálně 5 schůzek, do 14. 11. 2014 je třeba nahlásit členy KPS za jednotlivé MAS, kteří budou mít
právo hlasovat (popř. jejich zástupce)
Schůzky KPS možné na těchto místech (vzhledem k dostupnosti): Říčany (kancelář MAS Říčansko),
Dolní Břežany (kancelář MAS Dolnobřežansko), Praha - Žižkov (VŠE)
Příští schůzka KPS
10. 12. 2014 od 8:30, VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, nová budova, m. č. 225 (Fakulta
mezinárodních vztahů), kontakt: Pavel Černý, 608 643 869, masmezilesi@masmezilesi.cz

Zapsala:
Ředitel KMAS:

J. Janouchová
J. Saifrtová

