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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  25. 3. 2019 13:00 hod. 
Místo konání:   Borská 125, 539 44 Proseč 
 

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

 

Program: 

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

2. Změna finančního plánu SCLLD pro IROP ........................................................................... 2 

3. Výzva MAS v OP Z ................................................................................................................ 2 

4. Výzva MAS v PRV ................................................................................................................. 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. Změna finančního plánu SCLLD pro IROP 
Rozhodovací orgán byl už koncem roku 2018 seznámen s tím, že z důvodu vývoje kurzu 
CZK/EUR bylo Řídicím orgánem IROP přistoupeno k úpravě (ponížení) celkové rezervované 
alokace všech místních akčních skupin v IROP. Rovněž MAS Litomyšlsko byl zaslán nový 
přepočet celkové částky v IROP, která odpovídá částce EUR v Akceptačním dopise, 
přepočítané podle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské 
centrální banky. Rozdíl činí cca 4 mil. Kč. Nyní bude nutné podat žádost o změnu SCLLD 
dle MPIN, zejm. upravit finanční plán IROP, a v ní zohlednit reálné čerpání za rok 2018, 
aktualizovaný předpoklad čerpání v dalších letech i novou nižší celkovou alokaci MAS v IROP 
v důsledku změny kurzu CZK/EUR. Rozhodovací orgán projednal možnosti, jak konkrétně 
přistoupit ke změně finančního plánu IROP v rámci SCLLD MAS Litomyšlsko. V závěru diskuze 
bylo doporučeno snížení alokace v opatření 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity, a to 
z 21 mil. Kč na 17,02662 mil. Kč. Rozhodovací orgán pověřil zaměstnance kanceláře MAS, aby 
připravili návrh této změny SCLLD a předložili jej ke schválení Nejvyššímu orgánu. 
 

3. Výzva MAS v OP Z 
MAS Litomyšlsko vyhlásila dne 28. 2. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, která je zaměřena na podporu sociálních 
služeb, s příjmem žádostí o podporu od 28. 2. 2019, 4:00 hod. do 1. 4. 2019, 12:00 hod. 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán, že z komunikace kanceláře MAS s potenciálními 
žadateli vyplynula potřeba prodloužit dobu pro příjem žádostí. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. RO/01/03/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje prodloužení příjmu 
žádostí o podporu ve „Výzvě MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – 
III.“ do 15. 4. 2019, 12:00 hod. a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko 
o.p.s. provedením této změny výzvy MAS a provedením nezbytných změn vyžádaných 
příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Rozhodovací orgán Místního 
partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. informován. 
 
Pro usnesení:  6 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

4. Výzva MAS v PRV 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán, že se v poslední době projevily jisté potíže 
žadatelů z loňské 1. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci PRV s preferenčním kritériem „Zkrácená 
doba realizace projektu“. Z tohoto důvodu bylo pro letošní výzvu ze strany SZIF doporučeno 
přepracování tohoto kritéria. Upravené znění preferenčního kritéria bylo prodiskutováno a 
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zaměstnanci kanceláře MAS byli Rozhodovacím orgánem pověřeni, aby aktualizované fiche 
předložili ke schválení SZIF a Nejvyššímu orgánu.  
Protože letošní výzva a související fiche už byly schváleny dne 19. 2. 2019, půjde o opětovné 
schvalování. Z důvodu pravděpodobného zdržení při opětovném schvalování bylo navrženo 
stornovat 2. výzvu, již připravenou k vyhlášení, a vyhlásit novou 3. výzvu, a to s totožnými 
všemi parametry kromě příjmu žádostí o dotaci – termíny posunuty od 15. 4. do 17. 5. 2019. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. RO/02/03/2019: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje storno 2. výzvy 
MAS Litomyšlsko v rámci PRV a schvaluje novou 3. výzvu MAS Litomyšlsko v rámci PRV 
vč. příloh, 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 Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko 
o.p.s. informován. 
 
Pro usnesení:  6 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 
 
 
Proseč 28. 3. 2019 
 
 
 

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

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