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MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS

Datum jednání: 7. 12. 2016 10:00 hod.

Místo konání: Borská 125, Proseč 539 44

Přítomni: 
Rozhodovací orgán místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. se sešel v počtu 5/6 (jmenovitě 
na prezenční listině) (usnášeníschopnost byla naplněna).

Program:

1.Zahájení....................................................................................................................................................2
2.Aktuální informace z MAS........................................................................................................................2
3.Financování z úvěru a z IROP 4.2..............................................................................................................2
4.Projednání připomínek z věcného hodnocení SCLLD...............................................................................2
5.Projednání návrhů preferenčních kritérií.................................................................................................2
6.Svolání valné hromady..............................................................................................................................3
7.Diskuze......................................................................................................................................................3
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1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno předsedou Správní rady. Proběhlo shrnutí minulých kroků.

2. Aktuální informace z MAS
SCLLD MAS Litomyšlsko byla podána cca v  polovině všech podaných strategií  MAS V ČR.

Na přelomu  července  a  srpna,  po  splnění  podmínek  hodnocení  formálních  náležitostí  a

přijatelnosti, byla SCLLD postoupena do věcného hodnocení. Oficiální připomínky k této fázi

hodnocení od všech řídících orgánů (IROP, OP Z a PRV) obdržela MAS dne 9. 11. 2016, s cca

dvouměsíčním  zpožděním  oproti  platnému  harmonogramu.  Vzhledem  k tomu,  že

požadované změny SCLLD musí schválit Nejvyšší orgán MAS, jehož nejbližší jednání je kvůli

vytíženosti  jeho  členů  v  závěru  roku  možné  nejdříve  v  lednu  2017,  požádala  MAS

o prodloužení lhůty pro vypořádání připomínek z věcného hodnocení SCLLD, a to do 31. 1.

2017. Tato žádost byla ze strany MMR-ORP schválena.

V celé ČR bylo zatím schváleno 18 strategií (ze 180 MAS) a u 18 strategií byla administrace

ukončena  z důvodu nesplnění  podmínek,  zbývající  strategie  se  nacházejí  v různých  fázích

hodnocení.

MAS kontinuálně provádí animaci u OP VVV v projektech zjednodušeného vykazování, a to

pro ZŠ a MŠ v území.  Dosud byly podány 4 žádosti  (z  toho zatím jedné již  byl  vydán tzv.

právní  akt,  další  dvě  jsou  schváleny  a  jedna  je  v  procesu  hodnocení).  S  dalšími  školami

probíhají individuální konzultace.

MAS je nadále aktivní ve své pozici místopředsednické MAS v Pardubickém kraji a v pozici

zástupce ve Výboru NS MAS ČR. V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pokračují práce na

přípravě společného informačního letáku o MAS v Pardubickém kraji a v listopadu se MAS

také podílela na organizaci dvoudenního workshopu pro MAS a jejich členy/partnery v  Poříčí

u Litomyšle.
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3. Financování z úvěru a z IROP 4.2
V červenci 2016 byla podána žádost o dotaci do IROP 4.2 na administraci a animaci v rámci

CLLD,  která  byla  na podzim schválena.  Jedná se  o  první  žádost  na období  od 1.  1.  2016

do 30. 6. 2017. Na konci listopadu byl pro tento projekt vydán tzv. právní akt,  takže bude

možné v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 začít předkládat doklady k průběžnému proplácení.

V srpnu 2016 byla  schválena úvěrová smlouva včetně  ručení  za  úvěr  a  všech podmínek.

Správní rada byla informována o stavu čerpání první poloviny úvěru od září 2016 a o plánu

zahájit  čerpání  jeho  druhé  poloviny  od  začátku  roku  2017  (na  základě  schválení  žádosti

o dotaci z IROP 4.2) a vzala tuto skutečnost na vědomí.

4. Projednání připomínek z věcného hodnocení SCLLD
Správní rada projednala připomínky z věcného hodnocení SCLLD, zejména ty, které se týkají

nastavení indikátorů a finančního plánu. 

Správní  rada  pověřila  ředitele  a  zaměstnance  MAS  Litomyšlsko  o.p.s.  vypořádáním

připomínek  z věcného  hodnocení  SCLLD  v souladu  se  závěry tohoto  jednání  a  v souladu

s pokyny řídících orgánů.

5. Projednání návrhů preferenčních kritérií
Proběhla  úvodní  diskuze  nad  preferenčními  kritérii  (jako  součástí  interních  dokumentů,

které  budou  schvalovány  společně  s  výzvami  MAS)  se  závěrem,  že  projednávání  návrhů

preferenčních kritérií bude pokračovat, a to korespondenčně.

6. Svolání valné hromady
Vypořádání  připomínek z  věcného hodnocení  SCLLD bude Nejvyšší  orgán MAS schvalovat

per rollam. Řádná valná hromada by měla být svolána v 1. čtvrtletí roku 2017.
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7. Diskuze
Diskuze probíhala během jednání, a to vždy k aktuálně řešeným tématům.

Proseč 13. 12. 2016

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

   František Bartoš      Petr Vomáčka
    (Mikroregion Litomyšlsko)  (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)

(ověřovatel zápisu)       (zapisovatel)
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