MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství
Datum jednání:
Místo konání:

30. 9. 2019 13:00 hod.
Městský úřad v Proseči (náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč)

Přítomni:
Nejvyšší orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).
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Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem
členům Nejvyššího orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.
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1. Zahájení
V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka,
ověřovateli zápisu byli zvoleni František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko) a Lucie Oherová
(za Sdružení obcí Toulovcovy Maštale).

2. Úvodní informace z realizace SCLLD
Ředitel MAS přednesl Nejvyššímu orgánu MAS několik aktuálních informací z realizace SCLLD:
V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) zbývá k dočerpání cca 600 tis. Kč,
plánovány jsou pravděpodobně poslední výzvy MAS v těchto opatřeních. Dva projekty vybrané
z jarních výzev MAS jsou stále ve fázi tzv. závěrečného ověření způsobilosti, které provádí ŘO
OPZ.
V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) zbývá k dočerpání cca 11 mil. Kč, vyhlášení další výzvy
MAS se předpokládá na jaře 2020. Osmadvacet projektů vybraných v jarní výzvě MAS bylo
ke konci srpna zaregistrováno na SZIF. Nyní u nich probíhá administrativní kontrola RO SZIF,
případně jsou realizována výběrová/zadávací řízení.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zbývá k dočerpání cca 23,5
mil. Kč, podzimní výzvy MAS se právě připravují. Tři projekty vybrané z jarní výzvy MAS
zaměřené na podporu bezpečnosti dopravy již úspěšně prošly tzv. závěrečným ověřením
způsobilosti, které provádí CRR ČR, a byly jim teď v září vydány tzv. právní akty.
V rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) byl u aktuálně otevřené výzvy MAS
prodloužen příjem žádostí o podporu.
Nadále kontinuálně probíhá animace šablonových projektů financovaných z výzev OP VVV
č. 02_16_022 (1. vlna šablon pro MŠ a ZŠ) a č. 02_18_63 (2. vlna šablon nejen pro MŠ a ZŠ, ale
i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ). V rámci prvních šablon se jedná o šest škol z území působnosti MAS,
přičemž ve čtyřech případech byl už projekt ukončen a byly podány závěrečné zprávy
o realizaci (z toho tři i schváleny). V rámci druhých šablon MAS úzce spolupracuje s 10 subjekty,
všechny tyto projekty se již realizují, u prvních byly podány první zprávy o realizaci, poslední
schválené projekty se rozběhly od 1. září 2019. Kromě toho pomoci MAS se šablonami využilo
či využívá i několik dalších subjektů.
Mimo programové rámce SCLLD se aktuálně připravuje další výzva MAS financovaná
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, tzv. „Malý LEADER“, určená pro malé obce a
neziskové organizace (členy MAS) v regionu.

3. Změna SCLLD – přesun alokace mezi opatřeními OP Z
Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS o stavu realizace SCLLD v rámci Operačního
programu Zaměstnanost a rovněž o výši zbývajících disponibilních finančních prostředků
v jednotlivých opatřeních tohoto programového rámce.
Zaprvé byl navržen přesun nedočerpané alokace opatření na podporu sociálního podnikání,
ve kterém je aktuálně nulová absorpční kapacita, na opatření podporující příměstské tábory a
školní kluby, ve kterém je naopak předpokládána největší absorpční kapacita.
Zadruhé byl navržen následující postup u opatření na podporu sociálních služeb –
nedočerpanou alokaci v tuto chvíli nikam nepřesunovat, vyčkat na výsledek závěrečného
ověření způsobilosti (ZOZ) výzvy MAS vyhlášené v rámci tohoto opatření začátkem roku a
projektu do ní podaného, pokud se po ZOZ uvolní další prostředky a umožní-li to pravidla ŘO
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OP Z, vyhlásit další výzvu MAS obdobných parametrů naposledy v tomto opatření, pokud i
poté bude v tomto opatření nedočerpaná alokace, přesunout ji na podporu příměstských
táborů a školních klubů.
V závěru diskuze bylo přijato následující usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/01/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje přesun zbývající alokace
z opatření 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob na opatření 2.1.3 Skloubení
rodinného a pracovního života. Přesun se týká také finančních prostředků uvolněných během
realizace aktuálně administrovaných projektů.
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. rovněž schvaluje navržený postup
v případě opatření 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb.
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. současně pověřuje zaměstnance
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením potřebných kroků vyžádaných v tomto ohledu
ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

17
0
0

4. Změna SCLLD – rozšíření Programového rámce PRV
Ředitel MAS seznámil přítomné členy Nejvyššího orgánu MAS s pravidly a podmínkami článku
20 Pravidel pro opatření 19.2.1 PRV, na základě kterého lze rozšířit Programový rámec PRV
o novou fichi s názvem „Občanská vybavenost“. Jde o aktivity Veřejná prostranství v obcích,
Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky,
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky a Muzea a expozice pro obce. Ředitel MAS
informoval Nejvyšší orgán MAS, že vyhlášení výzvy MAS zahrnující aktivity článku 20 PRV bude
možné po schválení střednědobé evaluační zprávy a příslušné žádosti o změnu SCLLD, tedy
nejspíše v první polovině roku 2020. Proběhla diskuze, v jejím závěru bylo přijato následující
usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/02/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozšíření Programového
rámce PRV SCLLD o opatření (fichi) s názvem „Občanská vybavenost“, založené na článku 20
PRV v celém jeho rozsahu. Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením této změny
(podáním žádosti o změnu SCLLD v MS2014+) i nezbytných úprav vyžádaných ze strany
příslušných orgánů s tím, že v případě vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

17
0
0
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5. Změna SCLLD – přesun alokace mezi fichemi PRV
Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS o stavu realizace SCLLD v rámci Programu rozvoje
venkova a rovněž o výši zbývajících disponibilních finančních prostředků v jednotlivých
opatřeních (fichích) tohoto programového rámce. Připomněl i to, že MAS nebude navýšena
souhrnná alokace Programového rámce PRV v souvislosti s jeho rozšířením o aktivity článku
20 PRV. Byl navržen přesun veškeré nedočerpané alokace PRV právě na novou fichi „Občanská
vybavenost“, ve které je přepokládána určitá absorpční kapacita. V závěru diskuze bylo přijato
následující usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/03/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje následující přesuny
alokace mezi jednotlivými opatřeními:
• Fiche „Investice do lesních cest“ – přesun zbývající alokace včetně finančních prostředků
uvolněných během administrace a realizace aktuálně administrovaných projektů na Fichi
„Občanská vybavenost“, a to z důvodu dočerpání zbývající alokace v součtové fichi.
• Fiche „Investice do polních cest“ – přesun veškeré alokace na Fichi „Občanská
vybavenost“, a to z důvodu nepodání projektů započítaných v absorpční kapacitě, která
je nyní tímto nulová.
• Fiche „Podpora protipovodňových opatření v lesích“ – přesun veškeré alokace na Fichi
„Občanská vybavenost“, a to z důvodu nepodání projektů/nedokončení administrace
započítaných v absorpční kapacitě, která je nyní tímto nulová.
• Fiche „Podpora lesních stezek“ – přesun zbývající alokace včetně finančních prostředků
uvolněných během administrace a realizace aktuálně administrovaných projektů na Fichi
„Občanská vybavenost“, a to z důvodu dočerpání zbývající alokace v součtové fichi a
nulové aktuální absorpční kapacity.
• Fiche „Podpora podnikání“ – přesun zbývající alokace včetně finančních prostředků
uvolněných během administrace a realizace aktuálně administrovaných projektů na Fichi
„Občanská vybavenost“, a to z důvodu dočerpání zbývající alokace v součtové fichi.
• Fiche „Podpora zemědělství“ – přesun zbývající alokace včetně finančních prostředků
uvolněných během administrace a realizace aktuálně administrovaných projektů na Fichi
„Občanská vybavenost“, a to z důvodu dočerpání zbývající alokace v součtové fichi.
• Fiche „Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce“ – přesun zbývající alokace
včetně finančních prostředků uvolněných během administrace a realizace aktuálně
administrovaných projektů na Fichi „Občanská vybavenost“, a to z důvodu dočerpání
zbývající alokace v součtové fichi.
• Fiche „Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce“ – přesun
zbývající alokace včetně finančních prostředků uvolněných během administrace a
realizace aktuálně administrovaných projektů na Fichi „Občanská vybavenost“, a to
z důvodu dočerpání zbývající alokace v součtové fichi.
• Fiche „Podpora společného regionálního prodeje a regionální identity“ – přesun veškeré
alokace na Fichi „Občanská vybavenost“, a to z důvodu nepodání projektů započítaných
v absorpční kapacitě, která je nyní tímto nulová.
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•

Fiche „Spolupráce mezi MAS“ – přesun veškeré alokace na Fichi „Občanská vybavenost“,
a to z důvodu nepodání projektů v rámci Fiche „Podpora společného regionálního prodeje
a regionální identity“, které měly být z Fiche „Spolupráce mezi MAS“ dále rozvíjeny.
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. současně pověřuje zaměstnance
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením potřebných kroků vyžádaných v tomto ohledu
ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

17
0
0

6. Změna SCLLD – úpravy indikátorů PRV
Ředitel MAS připomněl přítomným členům Nejvyššího orgánu MAS, že realizace SCLLD je
mimo jiné sledována pomocí hodnot indikátorů. Jedná se převážně o počty vybudovaných,
pořízených nebo jinak zrealizovaných výstupů jednotlivých projektů. Na začátku realizace
SCLLD byly u těchto indikátorů nastaveny nějaké předpokládané hodnoty, které budou
dosaženy, ovšem realita se často liší, a proto je třeba narovnat cílové hodnoty dle skutečnosti.
Proběhla diskuze, v jejím závěru bylo přijato následující usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/04/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje úpravy indikátorů SCLLD,
související s rozšířením PR PRV o fichi „Občanská vybavenost“ (čl. 20 PRV) a s přesuny alokace
mezi jednotlivými fichemi PRV, a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko
o.p.s. provedením těchto úprav cílových hodnot indikátorů SCLLD za účelem přiblížení reálným
hodnotám i nezbytných úprav vyžádaných ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě
vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

17
0
0

7. Způsob hodnocení projektů v rámci PRV (článek 20)
Nejvyšší orgán MAS projednal předložený návrh souboru kritérií pro věcné hodnocení projektů
v nové fichi Programového rámce PRV „Občanská vybavenost“ (článek 20 Pravidel
pro opatření 19.2.1 PRV). Přítomní se shodli na tom, že kritéria budou stejná pro všechny dílčí
aktivity. V závěru diskuze bylo přijato následující usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/05/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje soubor kritérií pro věcné
hodnocení projektů v nové fichi (opatření) „Občanská vybavenost“ v rámci PRV ve znění
uvedeném v příloze zápisu. Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením nezbytných
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úprav vyžádaných ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě vynucených změn bude
informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

16
0
1

8. Způsob hodnocení projektů v rámci IROP (výzvy č. 9-13)
Nejvyšší orgán MAS projednal předložené návrhy souborů kritérií pro hodnocení projektů
ve všech opatřeních Programového rámce IROP, konkrétně pro výzvy MAS zaměřené
na podporu rozvoje infrastruktury pro základní a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
pro sociální bydlení, pro stanice IZS a pro bezpečnost dopravy. Jedná se o kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení, přičemž kritéria se liší pro jednotlivá
opatření a konkrétní aktivity. Proběhla diskuze, v jejím závěru bylo přijato následující usnesení.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/06/09/2019:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje aktualizované soubory
kritérií pro hodnocení projektů v opatřeních:
• 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání (aktivita Infrastruktura základních škol a aktivita
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání),
• 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity (aktivita Sociální bydlení),
• 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu (aktivita Stanice IZS) a
• 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu (aktivita Bezpečnost dopravy)
v rámci IROP ve znění uvedeném v příloze zápisu. Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS
Litomyšlsko o.p.s. současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s.
provedením nezbytných úprav vyžádaných ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě
vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

17
0
0

Proseč 3. 10. 2019

..................................
..................................
..................................
František Bartoš
Lucie Oherová
Petr Vomáčka
(Mikroregion Litomyšlsko) (Sdružení obcí Toulovcovy Maštale) (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatel zápisu)
(zapisovatel)
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