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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  30. 9. 2019 14:00 hod. 
Místo konání:   Městský úřad v Proseči (náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč) 
 

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

 

Program: 

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

2. Úvodní informace z realizace SCLLD ................................................................................... 2 

3. Výzvy MAS v IROP ............................................................................................................... 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. Úvodní informace z realizace SCLLD 
Ředitel MAS přednesl Rozhodovacímu orgánu MAS několik aktuálních informací z realizace 
SCLLD:  
V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) zbývá k dočerpání cca 600 tis. Kč, 
plánovány jsou pravděpodobně poslední výzvy MAS v těchto opatřeních. Dva projekty 
vybrané z jarních výzev MAS jsou stále ve fázi tzv. závěrečného ověření způsobilosti, které 
provádí ŘO OPZ.  
V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) zbývá k dočerpání cca 11 mil. Kč, vyhlášení další 
výzvy MAS se předpokládá na jaře 2020. Osmadvacet projektů vybraných v jarní výzvě MAS 
bylo ke konci srpna zaregistrováno na SZIF. Nyní u nich probíhá administrativní kontrola RO 
SZIF, případně jsou realizována výběrová/zadávací řízení.  
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zbývá k dočerpání cca 23,5 
mil. Kč, podzimní výzvy MAS se právě připravují. Tři projekty vybrané z jarní výzvy MAS 
zaměřené na podporu bezpečnosti dopravy již úspěšně prošly tzv. závěrečným ověřením 
způsobilosti, které provádí CRR ČR, a byly jim teď v září vydány tzv. právní akty.  
V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byl u aktuálně otevřené výzvy MAS 
prodloužen příjem žádostí o podporu.  
Nadále kontinuálně probíhá animace šablonových projektů financovaných z výzev OP VVV 
č. 02_16_022 (1. vlna šablon pro MŠ a ZŠ) a č. 02_18_63 (2. vlna šablon nejen pro MŠ a ZŠ, 
ale i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ). V rámci prvních šablon se jedná o šest škol z území působnosti 
MAS, přičemž ve čtyřech případech byl už projekt ukončen a byly podány závěrečné zprávy 
o realizaci (z toho tři i schváleny). V rámci druhých šablon MAS úzce spolupracuje s 10 
subjekty, všechny tyto projekty se již realizují, u prvních byly podány první zprávy o realizaci, 
poslední schválené projekty se rozběhly od 1. září 2019. Kromě toho pomoci MAS 
se šablonami využilo či využívá i několik dalších subjektů.  
Mimo programové rámce SCLLD se aktuálně připravuje další výzva MAS financovaná 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, tzv. „Malý LEADER“, určená pro malé obce 
a neziskové organizace (členy MAS) v regionu. 
 

3. Výzvy MAS v IROP 
Rozhodovací orgán MAS projednal předložené návrhy nových výzev MAS v rámci IROP, které 
jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury pro základní a zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání, pro sociální bydlení, pro stanice IZS a pro bezpečnost dopravy. 
Proběhla diskuze, v závěru které se přítomní členové Rozhodovacího orgánu MAS shodli 
na následujících parametrech těchto výzev MAS:  

• základní školy – příjem žádostí o podporu od 4. 11. 2019, 0:00 hod. do 10. 12. 2019, 
12:00 hod., alokace 6 921 107,56 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje, vč. spolufinancování), 
min. výše CZV projektu není stanovena, max. výše CZV projektu 1,5 mil. Kč a ukončení 
realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2022;  
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• zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – příjem žádostí o podporu od 4. 11. 2019, 
0:00 hod. do 10. 12. 2019, 12:00 hod., alokace 2 105 263,16 Kč (tj. celkové způsobilé 
výdaje, vč. spolufinancování), min. výše CZV projektu není stanovena, max. výše CZV 
projektu 2 105 263,16 Kč a ukončení realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2022;  

• sociální bydlení – příjem žádostí o podporu od 14. 11. 2019, 8:00 hod. do 20. 12. 2019, 
12:00 hod., alokace 4 247 551,78 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje, vč. spolufinancování), 
min. výše CZV projektu není stanovena, max. výše CZV projektu 4 247 551,78 Kč a 
ukončení realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2022;  

• stanice IZS – příjem žádostí o podporu od 14. 11. 2019, 8:00 hod. do 20. 12. 2019, 12:00 
hod., alokace 1 157 970,94 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje, vč. spolufinancování), min. 
výše CZV projektu není stanovena, max. výše CZV projektu 1 157 970,94 Kč a ukončení 
realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2022;  

• zvyšování bezpečnosti dopravy – příjem žádostí o podporu od 14. 11. 2019, 8:00 hod. 
do 20. 12. 2019, 12:00 hod., alokace 10 387 055,32 Kč (tj. celkové způsobilé výdaje, 
vč. spolufinancování), min. výše CZV projektu není stanovena, max. výše CZV projektu 
2 mil. Kč a ukončení realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2022.  

Alokace těchto výzev MAS stanovil Rozhodovací orgán MAS v plné výši zbývajících 
disponibilních finančních prostředků v jednotlivých opatřeních Programového rámce IROP 
SCLLD. Rozhodovací orgán MAS byl rovněž seznámen s upravenými kritérii pro hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení. Tyto soubory kritérií byly již 
předloženy ke schválení Nejvyššímu orgánu MAS. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. RO/01/09/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje  

• „9. výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)“,  

• „10. výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)“,  

• „11. výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)“,  

• „12. výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám 
klimatu II. (IZS)“ a  

• „13. výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. 
(BD)“  

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 úprav vyžádaných ze strany příslušných orgánů s tím, že v případě 
vynucených změn bude informován. 
 
Pro usnesení:  5 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
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Proseč 3. 10. 2019 
 
 
 

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

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