MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady
Datum jednání:
Místo konání:

19. 2. 2019 15:00 hod.
Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

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

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení .............................................................................................................................. 2
Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD .......................................................................... 2
Nové výzvy MAS ................................................................................................................. 4
Různé .................................................................................................................................. 4

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. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD
Ředitel MAS informoval Správní radu o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie
komunitně vedeného místní rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, která byla schválena
řídícími orgány přibližně v polovině roku 2017.
Byly prezentovány všechny dosud zrealizované výzvy MAS a jejich výsledky.
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V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo dosud uzavřeno 7 výzev
MAS. Šlo o výzvy zaměřené na podporu rozvoje mateřských, základních, středních a vyšších
odborných škol, sociálních služeb, stanic IZS, bezpečnosti dopravy a komunitních center,
ve kterých bylo podáno celkem šestnáct 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.
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 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
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nezemědělské podnikání, zpracování zemědělské a lesnické produkce. V rámci procesu
hodnocení a výběru projektů na MAS bylo vybráno celkem šestnáct projektů, které byly
předány k registraci na RO SZIF.
Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 13 výzev MAS, dohromady za více
než 30 mil. Kč, v současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.
Dále byl prezentován dosavadní postup a momentální stav čerpání/rezervování alokace
v jednotlivých opatřeních SCLLD.
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Ředitel MAS Správní radě stručně představil všechny projekty vybrané MAS, které jsou
aktuálně v procesu administrace. Správní rada byla rovněž seznámena s tím, jak velký objem
finanční podpory je pro území působnosti MAS v tomto období připraven a jak velká část
dotací byla už rozdělena v dosavadních výzvách MAS v jednotlivých letech, a to vše
v porovnání s minulým obdobím.
Ředitel MAS také informoval Správní radu o tom, že i nadále kontinuálně probíhá animace
šablonových projektů MŠ a ZŠ financovaných z výzvy OP VVV č. 02_16_022 (1. vlna šablon).
Jedná se o pět škol z území působnosti MAS, přičemž ve třech případech byl už projekt
ukončen a byly podány závěrečné zprávy o realizaci. Od března 2018 probíhá i animace
šablon v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_63 (2. vlna určená nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro ŠD, ŠK,
SVČ a ZUŠ). Zde MAS zatím spolupracuje s 10 subjekty, které využívají pomoc MAS, sedm
z nich už podalo žádost o podporu, čtyři projekty byly již schváleny a začaly se realizovat.
V březnu 2018 uspořádala MAS seminář k výzvě Šablony II, kterého se zúčastnili zástupci
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přibližně čtvrtiny potenciálních žadatelů z území působnosti MAS. V lednu 2019 se
zaměstnanci kanceláře MAS účastnili setkání ředitelů škol v ORP Litomyšl, kde prezentovali
činnost MAS vč. nabídky animace v rámci OP VVV a připravovaných výzev vhodných právě
pro školy a jejich zařízení.

3. Nové výzvy MAS
Ředitel MAS informoval Správní radu o nově schválených výzvách MAS. Jedná se:
 o „Výzvu MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II.“, která
je zaměřena na podporu příměstských táborů a školních klubů – příjem žádostí
o podporu od 28. 2. 2019, 4:00 hod. do 1. 4. 2019, 12:00 hod., alokace 596 967,50 Kč (tj.
celkové způsobilé výdaje, vč. spolufinancování), min. a max. výše CZV projektu 400 tis.
Kč až 596 967,50 Kč;
 o „Výzvu MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III.“, která je
zaměřena na podporu sociálních služeb – příjem žádostí o podporu od 28. 2. 2019, 4:00
hod. do 1. 4. 2019, 12:00 hod., alokace 3 618 606,25 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje,
vč. spolufinancování), min. a max. výše CZV projektu 400 tis. Kč až 3 618 606,25 Kč;
 o „Výzvu MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.“,
která je zaměřena na podporu sociálního podnikání – příjem žádostí o podporu od 28. 2.
2019, 4:00 hod. do 30. 4. 2019, 12:00 hod., alokace 595 166,25 Kč (tj. celkové způsobilé
výdaje, vč. spolufinancování), min. a max. výše CZV projektu 400 tis. Kč až 595 166,25 Kč
 a o 2. výzvu MAS Litomyšlsko v rámci PRV, která je zaměřena na podporu lesních a
polních cest, protipovodňových opatření v lesích, turistických lesních stezek, podnikání,
zemědělství, zpracování a prodeje zemědělské produkce, lesnictví a společného
regionálního prodeje – příjem žádostí o dotaci od 29. 3. 2019 do 30. 4. 2019, termín
registrace na RO SZIF 30. 8. 2019, celková alokace 19 578 709,- Kč (tj. pouze dotace).

4. Různé
V souvislosti s nezbytnou aktualizací interních postupů MAS pro IROP, z důvodu dalších
aktuálních požadavků i kvůli potřebě sjednotit všechny existující jednací řády orgánů MAS,
byl formálně upraven jednací řád Správní rady. Proběhla diskuze.
USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/01/02/2019:
Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje svůj aktualizovaný jednací řád ve znění
uvedeném v příloze zápisu.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:
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..................................
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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