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 Zápis ze 
 

    
  

   19.11.2019 
  

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 13:45 hodin. 

Zahájení provedla Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Schválení výběru projektů 11. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– 
Bezpečnost dopravy – (III.) 

2. Schválení změn ve finančním plánu SCLLD v programových rámcích OPZ a 
PRV  
• včetně schválení podporovaných oblastí v nové Fichi zaměřené na podporu občanské 

vybavenosti (čl. 20) – Programový rámec PRV 
• Předběžné projednání realokace prostředků v Programovém rámci PRV v případě 

schválení navýšené alokace Řídícím orgánem 
• Aktualizace Programového rámce PRV 

3. Aktualizace harmonogramu výzev 2019  
4. Schválení 15. výzvy IROP včetně příloh i kontrolních listů formálních 

náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení 
• 15. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) 

5. Schválení výzvy č. 7 OPZ včetně příloh  
• 7. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – 

(III.) 

6. Schválení harmonogramu výzev 2020 
7. Diskuze 

 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Programového výboru. 

 

 

 

1. Schválení výběru projektů pro 11. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– Bezpečnost dopravy – (III.) 

• Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů odešli z této části jednání následující členové 
Programového výboru: Miloš Brabec a Petr Konečný. 

• Zbývající přítomní členové Programového výboru podepsali prezenční listinu pro 11. výzvu 
IROP a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (Etický kodex). 

• V dané výzvě MAS přijala 5 projektů. Všechny projekty byly schváleny při kontrole formálních 
náležitostí a přijatelnosti, i při věcném hodnocení. 

• Lhůta o přezkum proti výsledku věcného hodnocení uběhla dne 18.11.2019 bez odezvy ze strany 
žadatelů.  

schůze Programového výboru MAS č. 9/2019 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 

http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-mas-zubri-zeme-bezpecnost-dopravy/
http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-mas-zubri-zeme-bezpecnost-dopravy/
http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-mas-zubri-zeme-bezpecnost-dopravy/
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11. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) 

• Přítomní členové Programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 11. Výzvy MAS 
Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.). 

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 5 Žádostí o podporu. Všechny přijaté 
Žádosti o podporu získaly ve věcném hodnocení více než 50 % možných bodů, tudíž je lze 
podpořit.  

• Celková alokace (včetně 5% spolufinancování) na tuto výzvu činila 4 484 222,23 Kč. Celkový 
objem požadovaných celkových způsobilých nákladů za danou výzvu je ve výši 5 383 465,83 Kč.  

• Vybrané projekty si nárokují v součtu celkové způsobilé výdaje ve výši 4 408 351,80 Kč. Rozdíl 
mezi alokací výzvy a částkou alokovanou na vybrané projekty činí 75 870,43 Kč.  

• Náhradní projekt si nárokuje celkové způsobilé výdaje ve výši 975 114,03 Kč. 
• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů předložených ve 11. Výzvě MAS Zubří 

země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) a potvrzuje projekty určené k realizaci viz 
Rozhodnutí Programového výboru MAS Zubří země 11.výzvy IROP (veřejná příloha č. 1).  

• Programový výbor MAS předává k závěrečnému ověření způsobilosti CRR celkem 5 projektů, z 
toho 4 projekty označil za vybrané a 1 projekty předává jako náhradní. 
 

 Usnesení 1-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 11. Výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Bezpečnost dopravy – (III.). 

 Všichni pro – schváleno 

 

2. Schválení změn ve finančním plánu SCLLD v programových rámcích OPZ a PRV 

• Zpět na jednání se vrátili následující členové Programového výboru: Miloš Brabec a Petr Konečný 

Programový rámec OPZ 

• Vzhledem k evidovaným existujícím 2 projektovým záměrům v území, zaměřeným na podporu 
aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování, za celkem 4 mil. Kč navrhuje kancelář 
MAS přesunout všechny nevyčerpaní prostředky v Programovém rámci OPZ do opatření na 
podporu aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování, konkrétně se jedná o 
následující přesuny ve finančním plánu: 

- 2 mil. Kč z opatření 1.1.2.Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků (přesun 
celé původně alokované částky, o opatření není v území zájem), tj. navrhovaná konečná 
částka na opatření je 0; 

- 1 058 300 Kč z opatření 3.1.1.Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (úspory mezi 
aktuálně realizovanými projekty a původní alokací na opatření), tj. navrhovaná konečná 
částka na opatření je 3 441 700 Kč; 

- 74 483,75 Kč z opatření 1.1.3.Podpora prorodinných opatření (úspory mezi aktuálně 
realizovanými projekty a původní alokací na opatření), tj. navrhovaná konečná částka 
na opatření je 1 659 516,25 Kč; 

- přesun těchto uspořených prostředků ve výši 3 132 783,75 Kč do opatření 
3.2.2.Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování, tj. navrhovaná 
konečná částka na opatření je 8 132 783,75 Kč (původně 5 mil. Kč). 

- Kancelář MAS zpracovala v souladu s metodikou MPSV návrh přesunu finančních 
prostředků mezi jednotlivými opatřeními (neveřejná příloha č. 1) 

 Usnesení 2-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje navrhovaný přesun uspořených finančních prostředků v Programovém 
rámci OPZ, tj. přesun 3 132 783,75 mil. Kč do opatření 3.2.2.Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a 
sociálního začleňování. 

 Všichni pro – schváleno 

 

Programový rámec PRV 

• Schválení podporovaných oblastí v programovém rámcí PRV v nové Fichi č. 24 zaměřené na 
podporu občanské vybavenosti s názvem Investice do veřejných prostranství (čl. 20). 
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- Prvním krokem k výběru podporovaných oblastí byla aktualizace projektového 
zásobníku, který byl poněkud zastaralý, a proto se kancelář MAS rozhodla uskutečnit na 
začátku ledna 2019 setkání se zástupci všech obcí na území MAS. Cílem těchto setkání 
byl zejména sběr zamýšlených projektových záměrů, představení možných 
podporovaných oblastí v čl. 20, harmonogram plánovaných výzev MAS a také navázání 
bližší spolupráce s nově zvolenými starosty. 

- Oblasti podpory pak byly projednány na jednání Mikroregionu Novoměstsko dne 
19.3.2019 a Mikroregionu Bystřicko dne 21. 3. 2019. Těchto setkání se zúčastnily 
pracovnice kanceláře MAS, představily možné oblasti podpory a nechaly zúčastněné 
starosty hlasovat o jejich potenciálním zájmu čerpat prostředky v dané oblasti podpory. 
Z těchto setkání vyšly následující výsledky (jedná se o celkový součet hlasů za oba 
mikroregiony, starostové mohli hlasovat vícekrát, tj. pro každý ze záměrů):  

▪ a) Veřejná prostranství v obcích – 38 
▪ b) Mateřské a základní školy – 20 
▪ c) Hasičské zbrojnice – 26 
▪ d) Obchody pro obce – 2 
▪ e) Vybrané kulturní památky – 3 
▪ f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – 20 
▪ g) Stezky – 7 
▪ h) Muzea a expozice pro obce – 2 

- Kancelář MAS tedy navrhuje, aby byly vybrány první 4 nejpožadovanější oblasti 
podpory, tj. následující: 

▪ a) Veřejná prostranství v obcích 
▪ b) Mateřské a základní školy 
▪ c) Hasičské zbrojnice 
▪ f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 Usnesení 3-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje navrhované vybrané oblasti podpory v nové Fichi č. 24 zaměřené na 
podporu občanské vybavenosti s názvem Investice do veřejných prostranství (čl. 20) vyplývající 
z projednání obou hlavních mikroregionů na území, tj. a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a 
základní školy, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.  

 Všichni pro – schváleno 

• Předběžné projednání realokace prostředků v Programovém rámci PRV v případě schválení 
navýšené alokace Řídícím orgánem (dále ŘO) 

- Kancelář MAS dále Programový výbor informovala o potenciální možnosti navýšení 
alokace v Programovém rámci PRV ze strany MZe/SZIF díky úspěšnému čerpání v PRV 
do konce roku 2018. Kancelář MAS není bohužel informována, jak velkou částku ŘO 
plánuje MAS přidělit, v případě větší alokace bude ŘO asi požadovat projednání na 
úrovni Valné hromady. Rozhodnuto ze strany MZe/SZIF bude pravděpodobně do konce 
roku 2019. 

- Kanceláří MAS bylo navrženo, aby v případě, že se bude jednat o částku do 10 mil. Kč, 
byly všechny prostředky alokovány do následující Fiche: 

▪ Fiche č. 24 s názvem Investice do veřejných prostranství (čl. 20) 
- Dále kancelář MAS zvažuje, aby v případě, že se bude jednat o částku přesahující 10 mil. 

Kč došlo k přerozdělení prostředků také do následujících Fichí: 
▪ Fiche č. 9 s názvem Investice do sítě lesních cest (čl. 17.1.c LI) 
▪ Fiche č. 10 s názvem Opravy a budování sítě polních cest (čl. 17.1.c ZI) 
▪ Fiche č. 15 s názvem Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 

navazujících oborů (čl. 26) 

 Usnesení 4-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje doporučené přerozdělení prostředků v Programovém rámci PRV 
v případě schválení navýšené alokace Řídícím orgánem. 

 Všichni pro – schváleno 

• Aktualizace Programového rámce PRV  
- Kancelář MAS zpracovala úpravu Programového rámce PRV, který byl schválen na 

jednání Programového výboru 7/2019. V průběhu října zjistila, že je nutné udělat ještě 
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několik dalších úprav, Programový výbor seznámen s nově navrženými úpravami 
SCLLD (souhrnně jako neveřejná příloha č. 2) 

 Usnesení 5-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje aktualizaci Programového rámce PRV. 

 Všichni pro – schváleno 

 

3. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev 2019 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizovaným harmonogramem výzev MAS pro rok 2019 (neveřejná 
příloha č. 3).   

 

 Usnesení 6-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2019. 

 Všichni pro – schváleno 

 

4. Schválení 15. výzvy MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) včetně 
příloh i kontrolních listů formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení  

• Kancelář MAS Zubří země administrovala v minulosti 10. výzvu MAS Zubří země, o.p.s.  –IROP – 
Terminály a parkovací systémy – (III.). Tato výzva byla uzavřena dne 16.9.2019. Ke dni 
7.10.2019 byla jediná přijatá žádost o podporu stažena žadatelem, čímž byla administrace této 
výzvy předčasně ukončena. 

• Z důvodu poptávky na území po novém vyhlášení výzvy na toto opatření, navrhuje Kancelář MAS 
nově vyhlásit stejně zaměřenou výzvu pod názvem 15. Výzva MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – 
Terminály a parkovací systémy – (IV.). Vzhledem k odstoupení přihlášeného projektu navrhuje 
MAS vyhlásit výzvu v původní alokaci tj.  7 000 000 Kč (s 5% spoluúčasti). 

• Programový výbor byl seznámen s aktuální verzí dokumentů týkajících se vyhlášení 15. Výzvy 
MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.). Součástí podkladů byl 
zejména text výzvy a všechny její přílohy (vč. kritérií pro výběr projektů) a dále i kontrolní listy 
formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení. Dokumenty týkající se výzvy již byly 
schváleny ŘO, kontrolní listy jsou nyní ve fázi schvalování ŘO (souhrnně jako neveřejná příloha č. 
4) a nabývají platnosti v den vyhlášení výzvy/schválení kontrolních listů ŘO. 

 Usnesení 7-9/2019:  

Programový výbor schvaluje vyhlášení 15. výzvy MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Terminály a 
parkovací systémy – (IV.) s alokací 7 000 000 Kč (s 5% spoluúčasti). 

 Současně Programový výbor schvaluje související přílohy výzvy (zejména kritéria pro výběr projektů) 
a kontrolní listy FNaP i věcného hodnocení. 

 Všichni pro – schváleno 

 
 

5. Schválení 7. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (III.) 
včetně příloh a interních postupů 

• Vzhledem k evidovaným existujícím 2 projektovým záměrům v území, zaměřeným na podporu 
aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování, za celkem 4 mil. Kč, navrhuje kancelář 
MAS vyhlásit 7. výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – 
(III.). 

• Programový výbor byl seznámen s aktuální verzí dokumentů týkajících se vyhlášení 7. výzvy 
MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (III.). Součástí 
podkladů byl zejména text výzvy a všechny její přílohy (vč. kritérií pro výběr projektů a interních 
postupů). Všechny tyto dokumenty již byly schváleny ŘO (souhrnně jako neveřejná příloha č. 5) a 
nabývají platnosti v den vyhlášení výzvy.  
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 Usnesení 8-9/2019:  

Programový výbor schvaluje vyhlášení 7. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb – (III.). 

 Současně Programový výbor schvaluje související přílohy výzvy. 

 Všichni pro – schváleno 

 
 

6. Schválení harmonogramu výzev 2020 

• Programový výbor schválil plánovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2020 (neveřejná příloha č. 6).   
 

 Usnesení 9-9/2019:  

 Programový výbor schvaluje plánovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2020. 

 Všichni pro – schváleno 

 
 
 

Zapsala:  Lada Scherrerová    ............................................................................... 
 

       

 

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

                    Miloš Brabec, předseda Programového výboru                                


