
 

MAS Litomyšlsko o.p.s. IČO: 27506096 SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44 
TELEFON: +420 733 705 320 E-MAIL: mas-lit@seznam.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800 

1 

 
 
 

MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  17. 1. 2019 15:30 hod. 
Místo konání:   Borská 125, Proseč, 539 44 
 

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

 

Program: 

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

2. Výzvy MAS v IROP ............................................................................................................... 2 

3. Výzva MAS v OP ŽP.............................................................................................................. 3 

4. Výzva MAS v PRV ................................................................................................................. 3 

5. Mid-term evaluace SCLLD ................................................................................................... 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 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán o tom, že 6. výzva MAS v rámci IROP (tj. 
Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.) byla neúspěšná, protože všechny přijaté 
žádosti byly staženy žadateli před dokončením hodnocení MAS. Proběhla diskuze o možnosti 
převodu volných finančních prostředků do jiné výzvy MAS ve stejném opatření schválené 
Strategie CLLD MAS Litomyšlsko. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. 5/RO/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. rozhodl o převodu 
nevyčerpané alokace 6. výzvy MAS v rámci IROP do alokací budoucích výzev MAS v rámci 
stejného opatření SCLLD. 
 
Pro usnesení:  5 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 
Rozhodovací orgán následně projednal předložený návrh nové výzvy MAS v rámci IROP, 
která je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy. Proběhla diskuze, v závěru které se 
Rozhodovací orgán shodl na následujících parametrech této výzvy MAS – příjem žádostí 
o podporu od 1. 2. 2019, 0:00 hod. do 29. 3. 2019, 12:00 hod., alokace 14 mil. Kč (tj. pouze 
dotace EU 95 %), min. výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 tis. Kč a max. výše 
celkových způsobilých výdajů projektu 2 mil. Kč. Rozhodovací orgán byl také seznámen 
s upravenými kritérii pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné 
hodnocení. Tyto soubory kritérií byly již předloženy ke schválení Nejvyššímu orgánu. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. 6/RO/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje „8. Výzvu MAS 
Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“ vč. příloh, ve znění 
uvedeném v příloze zápisu. Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
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:  5 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
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3. Výzva MAS v OP ŽP 
Rozhodovací orgán projednal předložený návrh výzvy MAS v rámci OP ŽP, která je zaměřena 
na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně 
(vč. vodních prvků a ploch). Proběhla diskuze, v závěru které se Rozhodovací orgán shodl 
na následujících parametrech této výzvy MAS – příjem žádostí o podporu od 28. 2. 2019, 
9:00 hod. do 30. 9. 2019, 12:00 hod., alokace 10 mil. Kč (tj. pouze dotace EU), min. výše 
celkových způsobilých výdajů projektu 100 tis. Kč a max. výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 16 666 666,67 Kč. Rozhodovací orgán byl také seznámen s kritérii pro hodnocení, 
která budou následně předložena ke schválení Nejvyššímu orgánu. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. 7/RO/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje „Výzvu MAS 
Litomyšlsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ vč. příloh, ve znění uvedeném v příloze 
zápisu. Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 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:  5 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

4. Výzva MAS v PRV 
Ředitel MAS seznámil Rozhodovací orgán s připravovanou novou výzvou MAS v rámci PRV, 
která bude zahrnovat 9 fichí Programového rámce PRV SCLLD. Proběhla diskuze o možnosti 
upravit min. a max. výši celkových způsobilých výdajů projektu (v rámci limitů stanovených 
v SCLLD) a o potřebě upravit kritéria pro věcné hodnocení, resp. jejich váhu – bodové 
ohodnocení (oproti loňské výzvě MAS). Rozhodovací orgán se shodl, že min. a max. výše CZV 
na projekt měněna nebude a zůstane dle SCLLD (50 tis. až 5 mil. Kč). Pokud jde o kritéria 
pro věcné hodnocení, Rozhodovací orgán navrhl úpravy, které jsou z jeho hlediska potřebné 
(např. snížení váhy u kritéria Vytváření pracovních míst). Všechny fiche (soubory kritérií) 
budou následně předloženy ke schválení Nejvyššímu orgánu.  
 
Rovněž proběhla diskuze o 9. fichi „Podpora společného regionálního prodeje a regionální 
identity“, o jejích podmínkách, možnostech, absorpční kapacitě území působnosti MAS 
v tomto ohledu, potenciálních žadatelích apod.  
 
Dále ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán o nové možnosti rozšířit Programový rámec 
PRV SCLLD o další fichi, tzv. článek 20. Řídicí orgán PRV aktuálně 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. 
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5. Mid-term evaluace SCLLD 
Rozhodovací orgán byl 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 prvního workshopu k této problematice. Proběhla 
diskuze o harmonogramu, pojetí, nutných krocích, složení tzv. focus groups a o způsobu 
schválení a doložení výsledné evaluační zprávy. Rozhodovací orgán pověřil kancelář MAS 
připravením všech potřebných dokumentů, jejich předložením k projednání relevantními 
orgány MAS a průběžným informováním Rozhodovacího orgánu. 
 
 
 
Proseč 21. 1. 2019 
 
 
 

..................................      .................................. 
    František Bartoš             Petr Vomáčka 

  (Mikroregion Litomyšlsko)       (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
    (ověřovatel zápisu)             (zapisovatel)  
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