ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 25.11.2020 od 17:00 hodin (on-line)
Přítomni: viz. prezenční listina
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení jednání, program
Informace o výsledcích hodnocení výzvy Malý LEADER
Stanovy MAS SKCH, z.s.,
Změna území pro stávající období – Ostrov, Vinary
Informace k přípravě nového období v současném období
Aktuální možnosti financování MAS pro příští období včetně využití MAP
Další možnosti sběru dat pro nové období 2021-2027
IROP – stav čerpání, možnosti výzvy pro školy, možnost navýšení alokace
PRV – změna pravidel, vyhlášení 5. výzvy
Usnesení, závěr.

Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva,
Jednání bylo zahájeno v 17:00 h.
Usnášeníschopnost, schválení programu,
Předsedkyně zkontrolovala usnášeníschopnost představenstva, konstatovala, že představenstvo je
usnášeníschopné a určila zapisovatele (M. Kotyková) a ověřovatele (Matěj Zelinka). Proběhlo schválení
programu.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
2. Informace o výsledcích hodnocení výzvy Malý LEADER, návrh změny kritérií pro rok 2022 dle
návrhu výběrové komise (Zápis z jednání výběrové komise ze dne 18.11.2020)
Představenstvu byl předsedou výběrové komise představen výsledek hodnocení výzvy Malý LEADER
pro rok 2021. Zápis z jednání výběrové komise byl členům představenstva zaslán předem s pozvánkou.
Vzhledem k možnému střetu zájmu přítomných členů představenstva (Bc. Veronika Pešinová, Ing. Petr
Schejbal, Tomáš Morávek), proběhne programový výbor per rollam – členové, kteří se cítí být střetu
zájmu (Bc. Veronika Pešinová, Ing. Petr Schejbal, Tomáš Morávek) hlasovat nebudou. Představenstvo
bylo informováno o variantách maximální výše podpory, které budou zaslány programovému výboru
pro srovnání a následně bude o seznamu projektů k podpoře hlasováno per-rollam.
Současně byl představenstvu předložen návrh změn preferenčních kritérií pro rok 2022, bude-li výzva
Malý LEADER realizována. Jedná se např. zúžení podporovaných aktivit výzvy v návaznosti na jiné
dotační příležitosti, upřesnění způsobu doložení práce s dětmi a mládeží, zvýhodnění prvožadatelů
a zohlednění počtu úspěšně podaných žádostí.
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3. Stanovy MAS SKCH, z.s.
Představenstvu byly dne 6.11.2020 zaslány aktualizované Stanovy MAS SKCH, z.s. v revizích
k připomínkování. Vzhledem k tomu, že nebyly přijaty žádné připomínky, bude tato verze zaslána valné
hromadě ke schválení. Představenstvo souhlasí s navrhovanou úpravou.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
4. Informace k přípravě nového období 2021-2027
Koncepční část CLLD bude podávána začátkem příštího roku a následně budou podávány akční plány
pro jednotlivé OP – více viz obrázek níže.

5. Rozšíření území pro stávající období 2014–2020 o obce Ostrov a Vinary
Území MAS bylo pro nové období rozšířeno o tři nové obce (Čankovice, Ostrov a Vinary). Obec
Čankovice je pro stávající období (2014-2020) územím zahrnuta do MAS Chrudimsko, ale území obcí
Ostrov a Vinary je označováno jako tzv. „bílé místo“, a proto je možné je zařadit do našeho území i pro
stávající období (14-20). MAS podává žádost o změnu CLLD, aby těmto obcím umožnila žádat do výzev
MAS PRV v přechodném období.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
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6. Projekt Spolupráce, informace k PRV
Jak již bylo schváleno na minulém představenstvu i valnou hromadou, všechny prostředky na projekt
spolupráce byly přesunuty do Fiche č. 1 a Fiche č. 2.
▪ původně byl projekt plánován s MAS Hlinecko, ale kvůli Covid-19, omezením akcí a také
personálním změnám v MAS Hlinecko, nemohl být realizován
▪ současně byla zrušena i Fiche č. 4 (Krátké dodavatelské řetězce) jejíž alokace byla 2 000 000, a tyto prostředky byly přesunuty do Fiche č. 1 a 2.
▪ Změna finančního plánu a strategického rámce byla ŘO schválena dne 11.11.2020.
Představenstvo/programový výbor schvaluje vyhlášení 5. výzvy PRV (Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3) na
celkovou zůstatkovou alokaci, která bude vyhlášena, jakmile bude zpřístupněn Portál farmáře pro
vyhlašování výzev.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
7. IROP – stav čerpání a vyhlášení výzvy
▪ v současné době je v žádostech o platbu 75 % celkové alokace IROP,
▪ 65 % z celkové alokace MAS je v proplacených žádostech
▪ 99 % objem prostředků v právních aktech (v realizaci) (v %)
Přítomni byli informováni o informaci z ŘO, kdy alokace některých MAS, které mají problémy
s čerpáním, bude přerozdělena mezi MAS, které čerpají dobře – i naše čerpání je velmi dobré. V tuto
chvíli má problém pouze projekt Hamzovy léčebny pro děti a dospělé, kdy kvůli nejisté době posouvají
realizaci do dalšího roku a u aut pro sociální služby také nebyly podány žádosti o platbu.
▪ jakmile budou proplaceny všechny již podané žádosti o platbu, bude možné nevyčerpané
prostředky převést do jednoho opatření (5. opatření – Kvalitní vzdělávání – úspěšná
budoucnost)
▪ není možné vyhlásit výzvu na částku nižší než 500 000,- Kč, proto budou zůstatky přesunuty:
o z opatření 2. opatření IROP: Sociální inkluze – cesta moderní komunity 129 547,00 Kč
(CZV)
o z opatření 3. IROP: Sociální bydlení – pomoc v nouzi ve výši 11 861,52 Kč (CZV)
Představenstvo/programový výbor schvaluje vyhlášení výzvy č. 12 IROP, která bude vyhlášena na
částku 1 004 387,75 (CZV) – výsledná částka se může lehce změnit na základě vyhodnocování žádostí
o platbu na ŘO.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
8. Informace o jednání řídícího výboru MAP II, žadatel MAP III
Paní předsedkyně informovala představenstvo o svém nesouhlasném hlasování jako člena řídícího
výboru MAP II k následujícím bodům a vysvětlila důvody svého hlasování:
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Dále proběhla diskuse ohledně dostupnosti informací (zastaralé informace na webu projektu MAP,
neznámý termín a důvod prodloužení projektu, chybí informace členech PS, kteří jsou navrhováni na
místní leadery, krátké lhůty na prostudování podkladů k hlasování pro členy ŘV). Následně bylo
hlasováno o znění bodu usnesení níže:
MAS SKCH, z.s požaduje jiné řešení spolupráce pro MAP III.
o nesouhlasí s podáním žádosti za stávajících podmínek – nerespektování partnerství a
nedostatečný tok informací,
o navrhuje využít členění MAP do dílčích částí (klastry – území MAS) – MAS jako partner
s finančním příspěvkem v MAP III.
Představenstvo souhlasí s případným předložením nesouhlasu s žadatelem pro MAP III. v ORP Chrudim
na RSK Pardubického kraje.
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
9. Aktuální možnosti financování MAS pro příští období včetně využití MAP
Vzhledem k tomu, že spoluúčast MAS bude v nadcházejícím období pravděpodobně větší, než tomu
bylo doposud (v tuto chvíli to vypadá na 15 %, ale jednání stále probíhají), bylo představenstvo
informováno, že je nutné najít další možnosti financování. Jako možnosti bylo zmíněno:
▪ zapojení do MAP jako partner s finančním příspěvkem, což by pro MAS znamenalo možnost
částečného úvazku po dobu realizace,
▪ MAP III. připravuje podmínky pro realizaci MAP IV., proto je třeba spolupráci dobře nastavit,
aby byla oficiální a rovnocenná.
10. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:45.
V Luži dne: 26.11.2020
Zapsala: Bc. Michaela Kotyková
Ověřil: Matěj Zelinka
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Usnesení č. 09/2020 Představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 25.11.2020
Představenstvo schvaluje:
1.

Program, zapisovatel (M. Kotyková), ověřovatel (M. Zelinka)

2.

Aktualizované Stanovy MAS SKCH, z.s. po navržených úpravách budou rozeslány valné
hromadě ke schválení

3.

Rozšíření území pro stávající období 2014–2020 o obce Ostrov a Vinary

4.

Vyhlášení výzvy PRV (Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3) jakmile bude zpřístupněn Portál farmáře pro
vyhlašování výzev

5.

6.

Vyhlášení výzvy IROP – opatření Kvalitní vzdělávání – po změně finančního plánu (převedení
nevyčerpaných zůstatků v ostatních opatřeních)
MAS SKCH, z.s požaduje jiné řešení spolupráce pro MAP III.
o nesouhlasí s podáním žádosti za stávajících podmínek – nerespektování
partnerství a nedostatečný tok informací,
o navrhuje využít členění MAP do dílčích částí (klastry – území MAS) – MAS jako
partner s finančním příspěvkem v MAP III.
Představenstvo souhlasí s případným předložením nesouhlasu s žadatelem pro MAP III.
v ORP Chrudim na RSK Pardubického kraje

Představenstvo bere na vědomí:
1.

Informace o výsledcích hodnocení výzvy Malý LEADER, návrh změny kritérií pro rok 2022 dle
návrhu výběrové komise (Zápis z jednání výběrové komise ze dne 18.11.2020) – o výsledku
rozhodne programový výbor hlasováním per-rollam

2.

Informace k přípravě nového období 2021-2027

3.

Aktuální předpoklad financování MAS pro příští období

4.

IROP – stav čerpání

PRV – stav čerpání, změna Pravidel 19.2.1 a navazující změna Interních postupů MAS
(„Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti“)
Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)
5.

V Luži dne: 26.11.2020
Zapsala: Bc. Michaela Kotyková
Ověřil: Matěj Zelinka
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