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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Správní rady 
 

 
Datum jednání:  17. 1. 2019 16:00 hod. 
Místo konání:   Borská 125, Proseč, 539 44 
 

 
Přítomni: 
Správní rada se sešla v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina). 
 

 

Program: 

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

2. Nové výzvy MAS ................................................................................................................. 2 

3. Mid-term evaluace SCLLD .................................................................................................. 2 

4. Rozpočet MAS na rok 2019 ................................................................................................ 2 

 
Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly 
všem členům Správní rady 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 (předseda Správní rady). 
 

2. Nové výzvy MAS 
Ředitel MAS informoval Správní radu o nových výzvách MAS, které byly schváleny 
Rozhodovacím orgánem. Jedná se:  

 „8. Výzvu MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“, 
která je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy – 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. a max. výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 tis. Kč až 2 mil. Kč  

 a o „Výzvu MAS Litomyšlsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“, která je zaměřena 
na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 
zeleně (vč. vodních prvků a ploch) – 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. a max. výše 
celkových způsobilých výdajů projektu 100 tis. Kč až 16 666 666,67 Kč.  

Jde také o připravovanou novou výzvu MAS v rámci PRV, která bude zahrnovat 9 fichí 
Programového rámce PRV SCLLD. V tomto bodě 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 Správní radu 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. 
 

3. Mid-term evaluace SCLLD 
Správní rada byla seznámena 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. Kancelář MAS připraví všechny potřebné 
dokumenty a předloží je k projednání relevantním orgánům MAS. Ředitel MAS bude Správní 
radu průběžně informovat. 
 

4. Rozpočet MAS na rok 2019 
Správní rada projednala předložený návrh rozpočtu MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2019, 
který vychází z rozpočtu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na tentýž rok. Kromě 
příjmů a výdajů souvisejících s provozem Místního partnerství (tj. s realizací schválené SCLLD 
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2014-2020) zahrnuje rozpočet MAS na rok 2019 i příjmy a výdaje spojené s činnostmi 
mimo Místní partnerství a realizaci SCLLD, zejm. v rámci příspěvků, darů a dotací z regionu, 
projektu z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, doplňkové činnosti MAS. 
 
USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/SR/2019: 
Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2019 
(v příloze zápisu). 
 
Pro usnesení:  5 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 
 
 
Proseč 21. 1. 2019 
 
 
 

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

  (předseda Správní rady)    (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
    (ověřovatel zápisu)             (zapisovatel)  
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