MAS Litomyšlsko o.p.s.

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

21. 11. 2019 14:00 hod.
Borská 125, 539 44 Proseč (sídlo MAS)

Přítomni:
Rozhodovací orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení ............................................................................................................................... 2
Výzvy MAS v IROP ............................................................................................................... 2
Výzva MAS v OP ŽP.............................................................................................................. 2
Výzvy MAS v OP Z ................................................................................................................ 3
Různé................................................................................................................................... 4

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly
všem členům Rozhodovacího 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,
ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko).

2. Výzvy MAS v IROP
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly:
• dne 4. 11. 2019 vyhlášeny 9. a 10. výzva MAS – zaměřeny na podporu rozvoje
infrastruktury pro základní a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, s příjmem
žádostí o podporu do 10. 12. 2019, 12:00 hod.;
• dne 14. 11. 2019 vyhlášeny 11., 12. a 13. výzva MAS – zaměřeny na podporu rozvoje
infrastruktury pro sociální bydlení, pro stanice IZS a pro bezpečnost dopravy, s příjmem
žádostí o podporu do 20. 12. 2019, 12:00 hod.
Ředitel MAS informoval přítomné členy Rozhodovacího orgánu MAS, že z komunikace mezi
kanceláří MAS a potenciálními žadateli vyplynula potřeba dobu pro příjem žádostí u všech
těchto výzev MAS prodloužit.
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. RO/01/11/2019:
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje prodloužení příjmu
žádostí o podporu u výzev:
• „9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)“,
• „10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)“,
• „11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)“,
• „12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a
změnám klimatu II. (IZS)“,
• „13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu
III. (BD)“,
a to u všech do 31. 1. 2020, 12:00 hod. a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS
Litomyšlsko o.p.s., jakmile to bude možné dle nadřazených pravidel, provedením těchto
změn výzev MAS a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě
vynucených změn bude Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

5
0
0

3. Výzva MAS v OP ŽP
Dne 28. 2. 2019 byla vyhlášena výzva MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci
Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena na zakládání/obnovu funkčně
propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).
Příjem žádostí o podporu aktuálně stále probíhá, do 3. 12. 2019, 12:00 hod. Ředitel MAS
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informoval přítomné členy Rozhodovacího orgánu MAS, že z komunikace mezi kanceláří MAS
a potenciálními žadateli vyplynula potřeba dobu pro příjem žádostí prodloužit.
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. RO/02/11/2019:
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje prodloužení příjmu
žádostí o podporu ve „Výzvě MAS Litomyšlsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“
do 6. 1. 2020, 19:00 hod. a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko
o.p.s. provedením této změny výzvy MAS a provedením nezbytných změn vyžádaných
příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Rozhodovací orgán Místního
partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

5
0
0

4. Výzvy MAS v OP Z
Rozhodovací orgán MAS byl informován o tom, že 6. výzva MAS v rámci OP Z (tj. „Výzva MAS
Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II.“) byla úspěšná, projekt
vybraný MAS prošel závěrečným ověřením způsobilosti a nyní je v procesu přípravy vydání
tzv. právního aktu.
Dále byl Rozhodovací orgán MAS seznámen s tím, že 7. výzva MAS v rámci OP Z (tj. „Výzva
MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III.“) byla neúspěšná, protože
jediný podaný projekt byl stažen žadatelem před dokončením závěrečného ověření
způsobilosti.
Ředitel MAS také připomněl, že 8. výzva MAS v rámci OP Z (tj. „Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ
– Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.“) byla neúspěšná, protože jediný přijatý
projekt neuspěl ve věcném hodnocení.
Následně ředitel MAS informoval přítomné členy Rozhodovacího orgánu MAS o tom, že
při konzultaci se zástupci ŘO OP Z bylo MAS doporučeno vyhlásit nové „záchranné“ výzvy
MAS na veškerou zbývající alokaci Programového rámce OP Z SCLLD co nejdříve a
s uzavřením příjmu žádostí nejpozději do konce roku 2019. Důvodem je skutečnost, že
po vyhodnocení realizace SCLLD ze strany ŘO OP Z v první polovině roku 2020 může být
nedočerpaná alokace MAS odebrána. Rovněž jen do poloviny roku 2020 budou moci být
vyhlášeny a uzavřeny vůbec poslední („zbytkové“) výzvy MAS v rámci OP Z v tomto
programovacím období. Po konzultaci se zástupci ŘO OP Z i s potenciálními žadateli připravili
zaměstnanci kanceláře MAS návrhy dvou výzev MAS – jedné na podporu příměstských
táborů a školních klubů (v souladu se zářijovým usnesením Nejvyššího orgánu MAS
o převodu zbylých prostředků z opatření 2.1.2 na opatření 2.1.3 PR OP Z SCLLD) a jedné
na podporu sociálních služeb (v podstatě zopakování 7. výzvy MAS v rámci opatření 2.1.1 PR
OP Z SCLLD), které nyní předkládají Rozhodovacímu orgánu MAS k projednání.
Proběhla diskuze, v jejím závěru se přítomní členové Rozhodovacího orgánu MAS shodli
na následujících parametrech nových výzev MAS v rámci OP Z:
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•

příměstské tábory a školní kluby – příjem žádostí o podporu od 29. 11. 2019, 16:00 hod.
do 31. 12. 2019, 12:00 hod., alokace 569 633,75 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje,
vč. spolufinancování), min. výše CZV projektu 400 tis. Kč a max. výše CZV projektu
569 633,75 Kč;
• sociální služby – příjem žádostí o podporu od 29. 11. 2019, 16:00 hod. do 31. 12. 2019,
12:00 hod., alokace 3 618 606,25 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje, vč. spolufinancování),
min. výše CZV projektu 400 tis. Kč a max. výše CZV projektu 3 618 606,25 Kč.
Alokace těchto výzev MAS stanovil Rozhodovací orgán MAS v plné výši zbývajících
disponibilních finančních prostředků v jednotlivých příslušných opatřeních Programového
rámce OP Z SCLLD.
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. RO/03/11/2019:
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje „Výzvu MAS
Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.“ a „Výzvu MAS
Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.“ vč. příloh, ve znění uvedeném
v příloze zápisu, a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s.
provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn
bude Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

5
0
0

5. Různé
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán MAS, že 30. října 2019 byla ze strany MMR-ORP
schválena evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS
Litomyšlsko.
Ředitel MAS představil Rozhodovacímu orgánu MAS první obrysy příštího programovacího
období 2021-27. Aktuálně probíhá diskuze o podobě nových operačních programů –
procentuální míra podpory, tematické zaměření. Místní akční skupiny by se mohly nějakou
formou opět zapojit zejména do IROP (IROP 2), OP Z (OP Z+), PRV, OP JAK (= současný
OP VVV) – MAPy, animace v rámci tzv. šablon ad. V jednání je zatím míra zapojení MAS
v případě OP ŽP a OP PIK. V rámci přípravy na další období pak bude nezbytná především
nová standardizace a aktualizace strategie MAS, tyto procesy by se měly rozběhnout během
roku 2020.
Proseč 25. 11. 2019

..................................
František Bartoš
(Mikroregion Litomyšlsko)
(ověřovatel zápisu)
MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +420 733 705 320

..................................
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)
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