MAS Litomyšlsko o.p.s.

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

21. 8. 2018 10:30 hod.
Borská 125, Proseč, 539 44

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

Program:
1.
2.
3.

Zahájení ............................................................................................................................... 2
Aktuální situace, audit ........................................................................................................ 2
Harmonogram výzev MAS v rámci OP Z na rok 2019 ......................................................... 2

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. Aktuální situace, audit
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán MAS o aktuální situaci MAS v oblasti realizace
Strategie komunitně vedeného místní rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud uzavřeno 5 výzev MAS. Šlo o výzvy
zaměřené na podporu příměstských táborů a školních klubů, rozvoje sociálních služeb a
sociálního podnikání, v nichž bylo vybráno celkem šest projektů. První z nich se již realizují.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly dosud uzavřeny 3 výzvy MAS
a ve 3 dalších aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu. V již ukončených výzvách
zaměřených na podporu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol bylo
podáno celkem devět projektů, které už prošly či ještě procházejí procesem hodnocení a
výběru na MAS. Po jeho ukončení jsou vybrané projekty (vč. náhradních) předávány
k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Předmětem aktuálně otevřených výzev je
podpora sociálních služeb, stanic IZS a bezpečnosti dopravy.
V rámci Programu rozvoje venkova byla dosud uzavřena 1 výzva MAS, ve které byly
podporovány lesní a polní cesty, lesní stezky, protipovodňová opatření v lesích, zemědělské i
nezemědělské podnikání, zpracování zemědělské a lesnické produkce. Po právě dokončeném
procesu hodnocení a výběru projektů na MAS bylo vybráno celkem šestnáct projektů, které
budou v nejbližších dnech předány k registraci na RO SZIF.
Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 12 výzev MAS, dohromady za cca
73 mil. Kč. Z těchto výzev bylo zatím MAS vybráno 26 projektů, celkem za zhruba 32 mil. Kč
(tj. součet pouze částek dotace). V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.
Rozhodovací orgán MAS byl dále seznámen s tím, že ze strany CRR proběhlo u 1. výzvy MAS
v IROP tzv. administrativní ověření výzvy s výsledkem „bez zjištění“ a u 3. výzvy MAS v IROP
se uskutečnila tzv. monitorovací návštěva na jednání Výběrového orgánu MAS rovněž
s výsledkem „bez zjištění“, pouze se dvěma doporučeními.
Rozhodovací orgán MAS se seznámil s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s.
za rok 2017. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění,
nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy
nenalezl žádná pochybení.

3. Harmonogram výzev MAS v rámci OP Z na rok 2019
Rozhodovací orgán MAS projednal harmonogram plánovaných výzev MAS v rámci OP
Zaměstnanost na rok 2019 vzhledem k povinnosti předložit tento dokument zástupcům ŘO
OP Z prostřednictvím MS2014+ do 31. 8. 2018. Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán
MAS o tom, že po pěti dosud zrealizovaných výzvách MAS v OPZ zbývá ze stanovené alokace
MAS pro tento programový rámec ještě cca 4,2 mil. Kč. Tato částka je tedy k dispozici
pro příští kalendářní rok, lze ji použít na vyhlášení výzvy MAS v jednom až ve všech třech
opatřeních programového rámce OP Z SCLLD. Dle pevně stanovených termínů ze strany ŘO
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OP Z bude možné výzvy MAS vyhlašovat v únoru, dubnu, srpnu a září 2019, přičemž je
doporučeno vyhlásit maximum možné alokace v 1. třetině roku.
Přítomní členové Rozhodovacího orgánu MAS se shodli na rovnoměrném rozdělení zbývající
alokace mezi tři výzvy MAS (jedna pro každé opatření PR OP Z v SCLLD) a na jejich
předpokládaném vyhlášení v prvním možném termínu, tj. v únoru 2019. Současně pověřili
zaměstnance kanceláře MAS odesláním tohoto schváleného harmonogramu na ŘO
OP Z do konce srpna 2018.
Proseč 24. 8. 2018

..................................
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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