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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  19. 2. 2019 14:00 hod. 
Místo konání:   Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle 
 

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

 

Program: 

1. Zahájení ............................................................................................................................... 2 

2. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD .......................................................................... 2 

3. Potvrzení předešlých hlasování per rollam ......................................................................... 4 

4. Nové výzvy MAS a způsoby hodnocení projektů ................................................................ 6 

5. Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko ............................................... 8 

6. Různé ................................................................................................................................... 8 

 
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 Blanka 
Vopařilová (za Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče). 
 

2. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD 
Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán 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.  

 
 
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.  

 
 
Ředitel MAS Nejvyššímu orgánu stručně představil všechny projekty vybrané MAS, které jsou 
aktuálně v procesu administrace. Nejvyšší orgán byl rovněž seznámen 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 Nejvyšší orgán 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 přibližně čtvrtiny 
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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. Potvrzení předešlých hlasování per rollam 
Od posledního jednání Nejvyššího orgánu proběhlo pět hlasování per rollam, která se týkala:  

 zvolení členů Výběrového orgánu na další funkční období od 27. 6. 2018 do 26. 6. 2019;  

 žádosti o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko;  

 změny SCLLD – úpravy nového Programového rámce OP ŽP;  

 způsobu hodnocení projektů ve výzvě IROP č. 8;  

 návrhu rozpočtu Místního partnerství MAS na rok 2019.  
 
Zvolení členů Výběrového orgánu na další funkční období od 27. 6. 2018 do 26. 6. 2019 
Z celkového počtu 30 členů Nejvyššího orgánu se vyjádřilo 23 hlasujících, kteří odsouhlasili 
následující složení Výběrového orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.:  

 Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná, Proseč 539 44, IČ 68248326 

 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20, IČ 00276944 

 Spolek archaických nadšenců, Sebranice 8, 569 62 Sebranice, IČ 22834672 

 Michal Kortyš, Jiráskovo náměstí 55, 570 01 Litomyšl 

 Mgr. Ivona Nešporová, Voděrady 90, Vysoké Mýto 566 01 

 Městys České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice, IČ 00278661 

 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč, IČ 70935840 

 Řeznictví Sloupnice, Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 60915901 

 Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice 180, 569 51 Morašice, 
IČ 00129771 

 Mgr. Romana Titová, Budislav 16, 569 65 Budislav 

 Oblastní charita Nové hrady, se sídlem Chotovice 31, 570 01 Chotovice, IČ 60102411 
Zbylých 7 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování.  
Složení Výběrového orgánu navržené dle e-mailu ze dne 22. 6. 2018, 10:47 tak bylo schváleno 
ke dni 26. 6. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo 
podmínky usnášeníschopnosti.  
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/01/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil složení Výběrového 
orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na další funkční období od 27. 6. 2018 
do 26. 6. 2019 a potvrzuje své hlasování per rollam. 
 
Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko 
Žadatelem byl Toulec z.s. (IČ 26567849, Budislav 96, 569 65) (https://toulec.webnode.cz/).  
Z celkového počtu 30 členů Nejvyššího orgánu se vyjádřilo 21 hlasujících, kteří s přijetím 
nového partnera do Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. souhlasili. Zbylých 9 členů se 
nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Přijetí nového partnera navržené dle e-mailu 
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ze dne 19. 9. 2018, 10:22 tak bylo schváleno ke dni 24. 9. 2018 nadpoloviční většinou všech 
členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.  
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/02/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil uzavření partnerské 
smlouvy se spolkem Toulec z.s. (IČ 26567849, Budislav 96, 569 65) a potvrzuje své hlasování 
per rollam. 
 
Změna SCLLD – úprava nového Programového rámce OP ŽP 
V souvislosti s připravovanou výzvou MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci OP ŽP, 
která bude zaměřena na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně 
přístupné sídelní zeleně, z komunikace kanceláře MAS s potenciálními žadateli vyplynula 
potřeba navýšit max. výši celkových způsobilých výdajů na projekt, která je uvedena 
v Programovém rámci OP ŽP SCLLD – a to z původních, nedostatečných 3 mil. Kč na nových 
celkových 16 666 666,67 Kč.  
Z celkového počtu 31 členů Nejvyššího orgánu se vyjádřilo 19 hlasujících, z nichž 16 s touto 
úpravou souhlasilo, 2 nesouhlasili a 1 se zdržel hlasování. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy 
nezúčastnili se hlasování. Změna SCLLD navržená dle e-mailu ze dne 3. 1. 2019, 14:27 tak byla 
schválena ke dni 9. 1. 2019 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících 
plnilo podmínky usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/03/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil změnu SCLLD, úpravu 
Programového rámce OP ŽP – novou max. výši CZV na projekt: 16 666 666,67 Kč (současně 
pověřil zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. podáním žádosti o změnu SCLLD 
v MS2014+ a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány s tím, že v případě 
vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován) a potvrzuje své hlasování per rollam. 
 
Způsob hodnocení projektů ve výzvě IROP č. 8 
Protože 6. výzva MAS v rámci IROP (tj. Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.) byla 
neúspěšná a z komunikace kanceláře MAS s potenciálními žadateli vyplynula potřeba upravit 
kritéria pro hodnocení projektů pro další výzvy MAS ve stejném opatření/aktivitě (zejm. 
kritéria pro věcné hodnocení se u 6. výzvy ukázala jako obtížně naplnitelná), byl předmětem 
hlasování soubor kritérií pro hodnocení projektů v 8. výzvě MAS v rámci IROP (tj. Podmínky 
pro bezpečnou alternativní dopravu II.).  
Z celkového počtu 31 členů Nejvyššího orgánu se vyjádřilo 19 hlasujících, kteří způsob 
hodnocení projektů ve výzvě IROP č. 8 odsouhlasili. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy 
nezúčastnili se hlasování. Způsob hodnocení projektů ve výzvě IROP č. 8 navržený dle e-mailu 
ze dne 3. 1. 2019, 14:27 tak byl schválen ke dni 9. 1. 2019 nadpoloviční většinou všech členů, 
přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/04/02/2019: 
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Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil aktualizovaný soubor 
kritérií pro hodnocení projektů v 8. výzvě MAS v rámci IROP (tj. Podmínky pro bezpečnou 
alternativní dopravu II.) a potvrzuje své hlasování per rollam. 
 
Návrh rozpočtu Místního partnerství MAS na rok 2019 
Předmětem hlasování byl návrh rozpočtu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 
2019 (opět při 95% provozní dotaci). E-mailem vznesené dotazy byly zodpovězeny.  
Z celkového počtu 31 členů Nejvyššího orgánu se vyjádřilo 19 hlasujících, kteří rozpočet 
Místního partnerství MAS odsouhlasili. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se 
hlasování. Rozpočet Místního partnerství MAS navržený dle e-mailu ze dne 3. 1. 2019, 14:27 
tak byl schválen ke dni 9. 1. 2019 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení 
hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/05/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil rozpočet Místního 
partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2019 a potvrzuje své hlasování per rollam. 
 

4. Nové výzvy MAS a způsoby hodnocení projektů 
Ředitel MAS představil Nejvyššímu orgánu aktuální a připravované výzvy MAS 
(podle harmonogramů zveřejněných na webu MAS) a způsoby hodnocení projektů v rámci 
nich. Následně byly Nejvyšším orgánem projednány ty způsoby hodnocení, které byly nedávno 
upravovány a aktualizovány.  

 IROP – 8. výzva (bezpečnost dopravy) – hodnoticí kritéria byla schválena už dříve letos per 
rollam, upravené interní postupy jsou předmětem dnešního jednání;  

 OP Z – 6. výzva (příměstské tábory a školní kluby), 7. výzva (sociální služby), 8. výzva 
(sociální podnikání) – hodnoticí kritéria i interní postupy byly schváleny už před prvními 
výzvami vyhlášenými v roce 2017 a jsou stále platné;  

 OP ŽP – 1. výzva (sídelní zeleň) – hodnoticí kritéria a interní postupy jsou předmětem 
dnešního jednání;  

 PRV – 2. výzva (lesní a polní cesty, protipovodňová opatření v lesích, turistické lesní stezky, 
podnikání, zemědělství, zpracování a prodej zemědělské produkce, lesnictví, společný 
regionální prodej) – interní postupy byly schváleny už před první výzvou vyhlášenou v roce 
2018 a jsou stále platné, upravená hodnoticí kritéria jsou předmětem dnešního jednání. 

 
Interní postupy MAS pro IROP upravují celý proces administrace vyhlašovaných výzev a 
přijímaných projektů. Jejich první verze byla schválena už před prvními výzvami vyhlášenými 
v roce 2018. Nyní byly revidovány na základě aktualizovaných nadřízených dokumentů – 
Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (vydání 1.2) a příruček pro práci 
v MS2014+. Finální znění nové verze Interních postupů MAS pro implementaci SCLLD v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu bude po schválení Nejvyšším orgánem 
předloženo také na ŘO IROP. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/06/02/2019: 
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Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení 
projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – aktualizované interní 
postupy MAS pro IROP, ve znění uvedeném v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance 
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými 
orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS 
Litomyšlsko o.p.s. informován. 
 
Interní postupy MAS pro OP ŽP upravují celý proces administrace vyhlašovaných výzev a 
přijímaných projektů. Soubor kritérií pro hodnocení projektů ve výzvách MAS v rámci OP ŽP 
zahrnuje kritéria formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení. Oba dokumenty 
byly již konzultovány se subjekty, které jsou v tomto ohledu pro MAS nadřízené, a jejich finální 
verze budou přílohou výzvy MAS, která bude vyhlášena 28. 2. 2019. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/07/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení 
projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí – interní postupy MAS pro OP ŽP a 
soubor kritérií pro hodnocení projektů ve výzvách MAS v rámci OP ŽP, ve znění uvedeném 
v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. 
provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn 
bude Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. informován. 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 
Soubory kritérií pro hodnocení projektů ve výzvách MAS v rámci PRV zůstávají stejné jako ty, 
které byly schváleny už před první výzvou vyhlášenou v roce 2018, došlo pouze ke změně váhy, 
bodového ohodnocení u jednotlivých kritérií (zejm. snížení váhy u kritéria Vytváření 
pracovních míst). Jde o kritéria pro věcné hodnocení, stanovená zvlášť pro každou jednotlivou 
fichi, a to pro všechny fiche zahrnuté v Programovém rámci PRV SCLLD. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/08/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení 
projektů v rámci Programu rozvoje venkova – aktualizované fiche, ve znění uvedeném v příloze 
zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením 
nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší 
orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. informován. 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
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Poté proběhla diskuze k 9. fichi „Podpora společného regionálního prodeje a regionální 
identity“, o jejích podmínkách, možnostech, absorpční kapacitě území působnosti MAS 
v tomto ohledu, potenciálních žadatelích apod.  
 
Ředitel MAS seznámil Nejvyšší orgán též s novou možností rozšířit Programový rámec PRV 
SCLLD o další fichi, tzv. článek 20. Řídicí orgán PRV nyní ve spolupráci s NS MAS ČR a dalšími 
subjekty připravuje podmínky a pravidla. Vyhlášení výzvy MAS zahrnující článek 20 bude 
možné po střednědobé evaluaci a změně SCLLD, tedy nejspíš během příštího roku. Alokace 
PRV v rámci SCLLD nebude MAS v souvislosti s článkem 20 navyšována, na tuto novou fichi 
budou moci být přesunuty finanční prostředky z ostatních do té doby nedočerpaných fichí. 
 

5. Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko 
Žadatelem je Základní škola ŠKOLAMYŠL (IČ 04840704, Hrnčířská 272, 57001 Litomyšl – Zahájí) 
(https://www.skolamysl.cz/). Proběhla diskuze. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/09/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření partnerské 
smlouvy se Základní školou ŠKOLAMYŠL (IČ 04840704, Hrnčířská 272, 57001 Litomyšl – Zahájí). 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

6. 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 Nejvyššího orgánu. Proběhla diskuze. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/10/02/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje svůj aktualizovaný 
jednací řád ve znění uvedeném v příloze zápisu. 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 
V závěru jednání byl Nejvyšší orgán seznámen se zadáním střednědobé evaluace realizace 
SCLLD a s jeho přílohami (se šablonou evaluační zprávy, se šablonou případové studie a 
s  návrhem otázek pro rozhovor se žadateli či příjemci z výzev MAS). Ředitel MAS informoval 
o tom, že pracovníci kanceláře MAS se zúčastnili prvních workshopů k této problematice. 
Proběhla diskuze o harmonogramu, pojetí, nutných krocích, složení tzv. focus groups a 
o způsobu schválení a doložení výsledné evaluační zprávy. 
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Proseč 22. 2. 2019 
 
 
 

.................................. 
    František Bartoš 

    (Mikroregion Litomyšlsko) 
  (ověřovatel zápisu) 

 
..................................      .................................. 
   Blanka Vopařilová             Petr Vomáčka 

(Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)       (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
   (ověřovatel zápisu)              (zapisovatel) 
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