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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  19. 12. 2017 16:15 hod. 

Místo konání:   U Medvěda Litomyšl s.r.o., Na Lánech 764, 570 01 Litomyšl 

 

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

 

Program: 

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

2. Zhodnocení realizace SCLLD v roce 2017 ............................................................................ 2 

3. Rozšíření SCLLD o Programový rámec OP ŽP ...................................................................... 2 

4. Financování MAS ................................................................................................................. 2 
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1. Zahájení 
V rámci zahájení byl zvolen ověřovatel zápisu (František Bartoš). Zapisovatelem byl stanoven 
Petr Vomáčka. 
 

2. Zhodnocení realizace SCLLD v roce 2017 
Ředitel MAS pro Rozhodovací orgán shrnul průběh realizace SCLLD v roce 2017:  
V první polovině roku 2017 probíhal ještě proces hodnocení a schvalování Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020 řídícími orgány. 
Po vypořádání všech připomínek byla SCLLD dne 15. června 2017 schválena.  
V druhé polovině roku pak byly vyhlášeny první tři výzvy MAS, a to v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. První výzva zaměřená na podporu školních klubů a příměstských 
táborů byla už ukončena, přijaté žádosti o podporu prošly hodnocením a výběrem na MAS a 
úspěšné projekty byly předány řídícímu orgánu OP Z k další administraci. Druhá výzva 
zaměřená na podporu sociálních služeb byla už také ukončena a přijaté žádosti o podporu 
nyní procházejí hodnocením na MAS. Třetí výzva zaměřená na rozvoj sociálního podnikání je 
aktuálně stále otevřená k příjmu žádosti o podporu. Ke všem vyhlášeným výzvám proběhly 
semináře pro žadatele.  
Dále v roce 2017 probíhala příprava vyhlášení dalších výzev MAS, v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova, zejm. práce na interních 
dokumentech (interní postupy pro IROP, fiche pro PRV). 
 

3. Rozšíření SCLLD o Programový rámec OP ŽP 
Ředitel MAS seznámil Rozhodovací orgán s možností rozšíření SCLLD o nový Programový 
rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), s dosud známými podmínkami i s tím, 
jak by případně vypadal proces přidání dalšího programového rámce do SCLLD a co by to 
pro MAS následně znamenalo. Rozhodovací orgán tuto možnost diskutoval se závěrem, že 
v projednání tohoto bodu bude pokračovat na svém příštím jednání. 
 

4. Financování MAS 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán o podání žádostí o průběžné proplacení ze dvou 
schválených žádostí o podporu z IROP SC 4.2. Tyto dva projekty na sebe navazují a jsou 
určené na administraci a animaci v rámci realizace schválené SCLLD. Obě žádosti o průběžné 
proplacení byly schváleny a nyní se čeká na proplacení obou částek ze strany ŘO IROP (MMR 
ČR). Bylo konstatováno, že provoz MAS je v tuto chvíli zajištěn. Rozhodovací orgán vzal tyto 
informace na vědomí. 
 
Proseč 22. 12. 2017 
 

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

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