MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady
Datum jednání:
Místo konání:

28. 5. 2020 13:30 hod.
sídlo MAS – Borská 125, 539 44 Proseč (zasedací místnost, 1. patro)

Přítomni:
Správní rada se sešla v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení .............................................................................................................................. 2
Financování MAS (žádost o úvěr) ....................................................................................... 2
Šablony pro NNO ................................................................................................................ 2
Různé .................................................................................................................................. 2

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly
všem členům Správní rady zaslány předem v elektronické podobě.

MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +420 733 705 320

IČO: 27506096
E-MAIL: mas-lit@seznam.cz

SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800

1

1. Zahájení
V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka,
ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (předseda Správní rady).

2. Financování MAS (žádost o úvěr)
Ředitel MAS informoval Správní radu, že možnost čerpání dosavadního provozního úvěru
(s účelem financování projektu „Administrace a animace 2017+“ z IROP SC 4.2, v rámci
realizace schválené SCLLD 2014-20) skončí 31. 7. 2020. Byla připravena a Správní radě
předložena žádost o nový navazující úvěr obdobných parametrů (se stejným účelem, ve výši
1 mil. Kč, se splatností 1 rok). Proběhla diskuze.
USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/01/05/2020:
Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru u České
spořitelny, a.s., IČ 45244782 a následné uzavření Smlouvy o úvěru, včetně poskytnutí
zajištění, v maximální výši 1 milion Kč, se splatností k 31. 7. 2021, vše na účel financování
„Projektu“, a zároveň pověřuje ředitele MAS Litomyšlsko o.p.s. Ing. Petra Vomáčku k dalším
jednáním a uzavření Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s., IČ 45244782, včetně všech
smluv a dokumentů s tím souvisejících.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

6
0
0

3. Šablony pro NNO
Ředitel MAS informoval Správní radu o stavu projektu s názvem „Společnou cestou
ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“, jenž zastřešuje aktivity pěti
partnerů z území působnosti MAS. V říjnu 2019 byla podána žádost o podporu, u níž je
žadatelem a hlavním realizátorem (koordinátorem) MAS Litomyšlsko, do výzvy OP VVV
č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, zaměřené na podporu nestátních
neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Tento projekt získal jedno z nejlepších
ohodnocení (49 bodů z 50 možných), byl posouzen jako kvalitní, velmi dobře zpracovaný.
Přesto byl nejprve zařazen do zásobníku náhradních projektů, z důvodu přečerpání alokace
dané výzvy. V březnu 2020, v reakci na doručený výsledek hodnocení, byla podána žádost
o přezkum. Nakonec byl výše uvedený projekt v dubnu 2020 podpořen poté, co ŘO OP VVV
rozhodl o navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být schváleny k financování všechny
projekty zařazené v zásobníku náhradních projektů. Realizace projektu začne 1. září 2020.

4. Různé
Ředitel MAS informoval Správní radu, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
s COVID-19 (novým typem koronaviru SARS-CoV-2), nouzovému stavu a dalším mimořádným
opatřením informativní seminář pro potenciální žadatele ve 4. výzvě MAS v rámci PRV
zaměřené na podporu občanské vybavenosti proběhl on-line formou namísto prezenčního
setkání. Další plánovaný seminář, pro potenciální žadatele z řad MŠ a ZŠ ve výzvě OP VVV
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č. 02_20_080 Šablony III, byl prozatím odložen. Místo něj byla zástupcům škol nabídnuta
možnost individuálních konzultací.
Ředitel MAS informoval Správní radu o tom, že v rámci Národní sítě MAS ČR nyní probíhá
interní debata k podobě ideálního nastavení tzv. středního článku vedení a podpory
regionálního školství (mezi školami/zřizovateli a ministerstvem). Koncept „vedení ze středu“
je součástí připravované Strategie vzdělávání 2030+. Interní debata uvnitř NS MAS ČR má
za cíl hledat a najít shodu mezi MAS nad několika klíčovými otázkami – jak by mohl „střední
článek“ efektivně fungovat, v jakém území působnosti (v jak rozsáhlém, v jak definovaném) a
jaká by měla být role MAS v jeho fungování. Zda se tedy MAS mají aktivně zapojit
do funkcionality „středního článku“, tj. do systému podpory vedení vzdělávací soustavy
regionálního školství, a pokud ano, tak jakým způsobem, jakou měrou. Ředitel MAS dále
představil Správní radě výčet předpokládaných činností a úkolů „středního článku“. Proběhla
diskuze nad tímto tématem, v jejímž závěru se přítomní členové Správní rady shodli na tom,
že nastíněný koncept má sice určitý potenciál, zatím je nicméně potřeba vyvíjející se situaci
okolo této problematiky ještě dále pozorně sledovat a vyhodnocovat.

Proseč 29. 5. 2020

..................................
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(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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