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Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
v návaznosti na setkání starostů MAS Říčansko ze dne 11. 5. 2016 si Vám dovolujeme zaslat zápis,
prezentaci a nedílné přílohy (Všechny podklady z tohoto e-mailu zároveň odchází datovou
schránkou).
Výstupem tohoto setkání bylo:
1) Jednorázová podpora pro MAS na rok 2016 v celkové výši 1 mil. Kč formou
darovací smlouvy (Příloha č. 1)
2) Každoroční podpora od roku 2017 na pokrytí nezpůsobilých výdajů a povinné
spoluúčasti na zajištění funkčního provozu kanceláře MAS (Příloha č. 2)
Přítomní starostové 18 obcí se shodli na nutnosti MAS podpořit. Všechny MAS mají
alokovánu finanční podporu na rozdělení do regionu (u MAS Říčansko se jedná o cca 102 mil.
Kč), což plyne z programového dokumentu ČR na programové období 2014-2020. ČR se zavázala
realizovat část své strategie právě přes MAS. Bohužel se nepočítalo s prodlevami na straně
ministerstev a na straně všech 185 MAS v ČR dochází k zásadnímu nedostatku financí na udržení
vlastního provozu. MAS Říčansko je schopná udržet se pouze za nastavení nouzového režimu
maximálně do konce října. Podrobnosti naleznete v přiloženém zápisu.
Žádáme Vás o projednání výše uvedených výstupů setkání starostů na zastupitelstvu
obce nejpozději do 16. 9. 2016, jelikož ve druhé polovině září proběhne další setkání zástupců
obcí MAS Říčansko s jasně stanovenou minimální možnou výší podpory jednotlivých obcí na
zajištění chodu MAS a vizí do budoucna.
Stanovisko obce nám, prosím, zašlete obratem po jednání zastupitelstva a to průběžně
nebo nejpozději do 20. 9. 2016. Na zářijové setkání bude mít zástupce MAS připraven přehled
jednotlivých podpor včetně pokrytí potřebných výdajů. V případě, že ze strany obcí nebude
podpora pro MAS schválena, je vysoké riziko, že MAS nebude moci nadále pokračovat ve
své činnosti pro region Říčanska a rozdělovat alokované dotace ve výši až 102 mil. Kč do roku
2023.
Zdůvodnění našeho požadavku týkající se podpory od obcí:
MAS Říčansko nemůže do budoucnosti fungovat, pokud se na úrovni obcí neschválí forma
podpory. Pro rok 2016 je potřeba dofinancovat chod kanceláře – viz příloha č. 1. Dále je nutné
počítat s nutností každoročně pokrýt nezpůsobilé výdaje MAS a povinnou spoluúčast ve výši 5% na
režijní náklady. Jako ideální a dostačující roční podpora se po propočítání jeví částka 10,- Kč na
obyvatele, která zajistí další chod MAS jako profesionální organizace pro území a obce Říčanska
(příloha č. 2).
Důvody, proč MASku podpořit:
- V regionu se tvoří množství strategií. Tyto strategie mají každá svůj obsah a zaměření a je zde
jiný objem peněz a možných žadatelů. Vše s cílem získat do regionu co nejvíce peněz z dostupných
dotačních zdrojů. Lze si je představit jako puzzle tvořené ze strategií, které se vzájemně doplňují.
MAS Říčansko bude rozdělovat minimálně 102 mil. Kč za celé dotační období (v
předchozím období MAS rozdělila 47 mil. Kč). Podpora je určena na podporu regionu!
- MAS pořádá několikrát do roka společná setkání pro zastupitele obcí, kde je příležitost výměny
zkušeností, navázání partnerství ve společných projektech a utužování vazeb. Z reakcí Vás,
starostů, víme, že tato setkání vítáte a i do budoucna pro Vás budou jednoznačným přínosem.
– MAS poskytuje dotační servis pro obce, bezplatné konzultace projektů, získávání informací
týkající se dotací vše v souvislosti s vyhlašovanými výzvami MAS.
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2016.05.20 09:19:36
Dále je možné
se individuálně domluvit na:
Signer:
Vypracování
žádosti
o dotaci, monitoring projektu, studie proveditelnosti,
CN=Pavlína Filková
C=CZ
O=MAS Říčansko o.p.s. [IČ 27599892]
2.5.4.11=1

Public key:

RSA/2048 bits

MAS Říčansko o.p.s.
sídlo: Roklanská 805, 251 01 Říčany
kancelář: Olivova 224, 251 01 Říčany
Tel: 323 606 881, www.ricansko.eu
Číslo účtu: 434591389/0800
dotace • konzultace • školení • regionální značení • festivaly

- Slevy při zpracovávání projektů mimo výzvy MAS, možnost psaní tiskových zpráv a PR podpora
regionálních akcí.
Všechny zaslané podklady jsou také ke stažení na našich www stránkách http://ricansko.eu/
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Zejména nepřítomným zástupcům obcí na
setkání starostů nabízíme osobní setkání.
Závěrem Vás prosíme o reakci, že jste e-mail a podklady obdrželi a budete se naší
žádostí o podporu na nejbližším jednání zastupitelstva zabývat. Předem děkujeme.

DOPORUČENÍ PRO OBCE ÚZEMÍ MAS PLYNOUCÍ ZE ZASEDÁNÍ A ZÁVĚRU SNÍDANĚ
STAROSTŮ A KANCELÁŘE MAS:
Obce projednají a schválí na svých zastupitelstvech navrženou finanční podporu pro danou obec dle
příloh. O výsledku projednání předají obce informaci ředitelce MAS nejpozději do 16. 9. 2016 na email: kancelar@ricansko.eu nebo mas@ricansko.eu, telefonicky na +420 774 780 141.

Přílohy:
1) Příloha č. 1 – Jednorázová podpora obcí pro MAS na pokrytí nákladů roku 2016
2) Příloha č. 2 – Nastavený model každoroční podpory obcí na pokrytí nezpůsobilých výdajů a
povinné spoluúčasti ve výši 5% na zajištění funkčního provozu MAS
3) Rozpočet MAS roku 2016 a jeho plnění (leden – květen = úsporný režim, červen – prosinec
= dočasný režim)
4) Návrh usnesení č. 1 a č. 2 na zastupitelstvo obce k příloze č. 1 a č.2
5) Zápis ze snídaně starostů ze dne 11. 5. 2016
6)

Prezentace MAS Říčansko ze dne 11. 5. 2016

S poděkováním a pozdravem
Za kancelář MAS Říčansko
Pavlína Filková
Ředitelka společnosti
MAS Říčansko o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany
mobil: 774 780 141
http://ricansko.eu/
www.facebook.com/masricansko

