Zápis
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska
Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou 15
Datum, začátek:
Přítomni:

26.03.2018 v 15:00 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1. Informace k programovým rámcům CLLD MASRT
2. Možnost rozšíření CLLD o OPŽP
3. Žádost o dotaci na animaci CLLD - IROP 4.2
4. MAP Tanvaldsko
Ad 1.
- J. Kucin sdělil několik aktuálních informací, týkající se vyhlášení výzvy z Operačního programu
zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a IROPu.
- V OPZ byly schváleny směrnice a tři výzvy - jedná se především o příměstské tábory, rozšíření klubů
a družin a podporu různých komunit v obcích. Příjem žádostí do konce měsíce dubna. Před každým
vyhlášením výzvy čeká na žadatele školení, již druhé se uskuteční 5.4.2018 v Centru Sylvatica.
- Výzvy z Operačního programu rozvoje venkova doposud schváleny nebyly. Teprve po schválení
bude vyhlášena výzva MAS, ta se musí opět schválit. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je
březen 2018. Min. výše způsobilých nákladů na projekt je 50. 000 Kč a max. 5. 000 000 Kč.
- Z IROP ministerstvo zveřejnilo 6 oblastí, u kterých se však čeká na schválení, poté se opět uskuteční
školení pro žadatele. Dosud byly schváleny pouze směrnice.
Ad 2.
- Ministerstvo životního prostředí vydalo tzv. rozšiřující šablonu (možnost rozšířit strategii). Projekt
by byl zaměřen na údržbu veřejné zeleně, obnovu parků, alejí, stromořadí, silniční zeleně aj. Žádost
může podat obec nad 500 obyvatel. Alokace tohoto projektu je 1.000 000 Kč až 2.000 000 Kč.
Ad 3.
- MAS podala žádost na tzv. animaci. Cílem je podpořit chod kanceláře - administrování projektů..
95% způsobilých nákladů z veřejných prostředků dotace.
Ad 4.
- V projektu MAP Tanvaldsko jsou výstupy řádně naplňovány, byl zpracován Strategický rámec,
včetně priorit a Akční plán.
- Budování znalostních kapacit – vzdělávací semináře, které se setkaly s velkým úspěchem. Ze
zbývajících finančních prostředků je ještě naplánován seminář Matematická gramotnost.
- Do kanceláře MAS dorazila nabídka zapojit se do projektu školení kuchařů ve školách – Skutečně
zdravá škola.
- 2.5.2018 končí projekt MAP a na něj navazuje MAP II – jedná se o rozšíření projektu o hmotné
investice a vznik pracovního úvazku (např. školní psycholog).
- Na závěr K. Preusslerová přečetla přítomným seznam konaných vzdělávacích seminářů pro pedagogy,
které byly úspěšně zrealizovány díky projektu MAP.
Zapsala Tereza Šolcová
V Jiřetíně pod Bukovou 26.3.2018

