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Z á p i s  
 

z Valné hromady MAS Český sever, z. s., 
konané dne 30. 3. 2017 v Dom ě Českého Švýcarska, Krásná Lípa 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 33 členů z celkového počtu 57,  
                tj. nadpoloviční většina, zastoupení sektorů je v pořádku viz tabulka) 
 

Sektor  Absolutní 
vyjád ření 

Relativní 
vyjád ření 

Počet 
hlasovacích práv  

Počet hlasovacích práv - 
Relativní vyjád ření 

Veřejný 22 38,60 % 14 42,42 % 
Soukromý - neziskový 18 31,58 % 14 42,42 % 
Soukromý - podnikatelský 17 29,82 % 5 15,15 % 
Celkem  
 
 

57  33  

Program:  

1.   Zahájení  
2.   Volba mandátové, volební a návrhové komise 
3.   Schválení programu a ověřovatele zápisu 
4.   Zpráva o činnosti MAS v r. 2016 
5.   Výroční zpráva 2016 a Zpráva o hospodaření MAS v r. 2016  
6.   Schválení rozpočtu MAS na r. 2017 
7.   Volba výběrové komise MAS a schválení jednacího řádu VK 
8.   Realizace SCLLD – schválení preferenčních kritérií MAS 
9.   Diskuse 
10. Závěr 
 
1. Zahájení  
 
Předseda MAS přivítal členy MAS i hosty.  
 
2.   Volba mandátové, volební a návrhové komise  
 
a) Návrh na složení mandátové komise: Hana Kracmanová, Dana Dudková 
b) Složení volební komise: Bohumil Kudla, Helena Křížková 
c) Složení návrhové komise: Ing. Roman Forfera, Vlastimil Jura 
 
Hlasování: 33 …PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu mandátové, volební a návrhové 
komise.  
 
3.   Schválení programu a ov ěřovatele zápisu  
 
Předseda přednesl návrh programu, který byl doplněn v bodě 5 o projednání               
a schválení výroční zprávy MAS za rok 2016. 
 
Dále byl přednesen návrh na funkci ověřovatelů zápisu, kterými jsou Ing. Kateřina 
Jonáková a Václav Hieke. 
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Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program VH a volbu ov ěřovatel ů 
zápisu.  
 
 
4.   Zpráva o činnosti MAS v r. 2016  
 
Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová přednesla následující zprávu o činnosti 
MAS za rok 2016: 
 
• Počet členů MS k 30. 3. 2017: 57 
 
a)   K dnešnímu dni ukončily členství tyto subjekty: 
       - pan Petr Dastych, Krásná Lípa (zájmová skupina Zemědělství a ŽP)  
       - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Velký Šenov (zájmová skupina 
         Zemědělství a ŽP)  
 
b)   K dnešnímu dni podaly přihlášku ke členství do MAS tyto subjekty: 
       - Honební společenství Horní Podluží (zájmová skupina Spolková činnost) 
       - paní Blanka Petružálková, Horní Podluží (zájmová skupina Zemědělství a ŽP) 
              

• Orgány MAS: Představenstvo, Kontrolní a monitorovací výbor, Výběrová komise 
 
• SCLLD – Komunitn ě vedený místní rozvoj  
01/2016: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever  
               na období 2014 – 2020 byla schválena Valnou hromadou MAS ve Chřibské 
03/2016: Strategie byla odeslána ke schválení řídícímu orgánu MMR ČR 
12/2016: MAS podala první žádost o platbu  
03/2017: Strategie byla schválena nadřízeným orgánem MMR ČR  
 

• Místní ak ční plán (MAP) ORP Varnsdorf a ORP Rumburk 
Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, podpoření 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání - společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů 
a potřeb. Bude zároveň sloužit jako podklad pro čerpání dotačních prostředků.  
Realizace projektu do 28. 2. 2018. 
  
Výše dotace: 2 278 528 Kč (100% dotace) 
 

• Místní ak ční plán (MAP) ORP D ěčín 
Partner s finanční spoluúčastí  
Výše dotace: 260 000 Kč  
 

• Výzva č. 22 OP VVV – Šablony – Zjednodušené financování šk ol  
MAS poskytuje mateřským a základním školám na svém území bezplatnou 
poradenskou a metodickou podporu v rámci podání žádosti o dotaci a realizaci 
projektu. Tato pomoc je poskytována po celou dobu realizace projektu od podání 
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žádosti až po závěrečné vyúčtování celé akce. Ke dni 27. 3. 2017 podáno 13 žádostí 
škol s celkovou výší dotace více než 7 mil. Kč. 
 

• Získávání zkušeností u soused ů – projekt realizovaný pro DSO Sever  
Program obnovy a rozvoje venkova – MMR ČR pro rok 2016 
Dva jednodenní semináře (dotační možnosti) 
Jeden třídenní výjezd starostů obcí z území MAS (odpadové hospodářství) 
  
Celkový rozpočet 191 000 Kč 
 
• Festival lokální ekonomiky, IV. ro čník  téma Sociální podnikání a sociální 

zemědělství  
Oživení místní ekonomiky formou obnovy místní produkce 
- partner akce Město Chřibská 
- Projekt podpořen z Celostátní sítě pro venkov 
- 4. národní konference, dotace 55 200 Kč z Celostátní sítě venkova 
- doprovodný kulturní program a trh regionálních produktů (finančně      
       podpořeno Ústeckým a Libereckým krajem) 
  

• Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství  
Cílem projektu je oživit turistickou hru Vandrování po Tolštejnském panství a zároveň 
ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území. Za tímto účelem bude 
vytvořeno pět nových tras, které se budou vázat k jednotlivým přírodním živlům - 
vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa bude reflektovat stopu člověka v krajině, 
pátým elementem tak bude sám člověk. 
Pro putování bude vyvinuta mobilní aplikace pro chytré telefony, která bude 
obsahovat vandrovní pas a na základě zvolené trasy (tras) bude hráče upozorňovat 
na nejbližší místa daného okruhu a zároveň ke každému místu podá stručnou 
informaci.  
 
Výše dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa: 12 629,64 Eur  
 
• Propagace Programu rozvoje venkova a SCLLD na akcíc h v regionu 
Účast MAS na akcích v regionu (stánek MAS a CSV s propagačními materiály PRV, 
SZIF, CSV a MAS spolu s ochutnávkou oceněných regionálních potravin): 
-     18. 6. – Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 
-     13. 8. – Tolštejnské slavnosti Jiřetín pod Jedlovou 
-     16. 9. – Zemědělská výstava Děčín – Libverda 
-     1. 10. – Slavnosti dobrot Varnsdorf 
 
Výše dotace z Celostátní sítě venkova: 68 000 Kč 
 

• Další činnost MAS 
-     Konzultační činnost pro obce, podnikatele a nestátní neziskové organizace 
-     Propagace dotačních programů na akcích v regionu 
-     Vydání Zpravodaje 2016 (elektronicky) 
-     Zavedení elektronického dotačního zpravodaje od října 2016 (měsíčník) 
-     Zpracování strategií pro obce 
-     Pomoc při zpracování žádostí do PRV zemědělským subjektům 
-     Virtuální univerzita 3. věku (účast 17 studentů ze Šluknovského výběžku) 
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Ing. Eva Hamplová poděkovala všem za finanční dary a půjčky v roce 2016 na 
provoz MAS, bez kterých by nebylo možné udržet činnost organizace do schválení 
SCLLD. Všechny půjčky budou vráceny ve stanoveném termínu ve smlouvě o 
půjčce. 
 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS za rok 2016.  
 
 
5.   Výroční zpráva 2016 a Zpráva o hospoda ření MAS v r. 2016  
 
a) Výroční zpráva 

Návrh výroční zprávy MAS za rok 2016 obdrželi členové MAS v předstihu e-
mailem. K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. Kancelář MAS 
doplní v harmonogramu výzev u 1. výzvy Programu rozvoje venkova všechny 
připravené fiche.  

 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výro ční zprávu MAS za rok 2016.  
 
b) Zpráva o hospodaření MAS za rok 2016 

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová přednesla následující zprávu o 
hospodaření MAS za rok 2016: 

 
 
Hospoda ření MAS za rok 2016: 
 
       Náklady                  4 752 339,74 Kč 
       Výnosy                  5 372 398,56 Kč  
       Hospodá řský výsledek  +620 058,82 K č 
 
 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje hospoda ření MAS Český sever za rok 
2016 s hospodá řským výsledkem ve výši +620 058,82 K č. 
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Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 

Návrh usnesení: Valná hromada ukládá p ředsedovi MAS Český sever podat 
Daňové p řiznání dan ě z příjmů právnických osob za rok 2016 na Finan ční úřad 
Rumburk ve stanoveném termínu. 
 
6.   Schválení rozpo čtu MAS na r. 2017  
 
• Náklady roku 2017:  
      SCLLD       2 578 084,00 Kč 
      MAP ČS          532 070,96 Kč 
      MAP LS        124 000,00 Kč  
      FMP          249 763,02 Kč 
      Odpady          430 000,00 Kč 
      GÚK                200 000,00 Kč 
      GLK            60 000,00 Kč 
      Ostatní náklady          300 000,00 Kč        

      Náklady celkem       4 473 917,98 K č 
 
• Výnosy  roku 2017:  
      SCLLD       2 449 179,80 Kč  
      MAP ČS        532 070,96 Kč 
      MAP LS          124 000,00 Kč 
      FMP        212 298,55 Kč 
      Odpady          344 000,00 Kč 
      GÚK          200 000,00 Kč 
      GLK            60 000,00 Kč 
      Vlastní činnost          552 368,67 Kč 
 

      Výnosy celkem       4 473 917,98 K č 
 

• Zajišt ění financování: 
Dotace IROP, MŠMT, FMP, OP ŽP 
Dotace Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč na spolufinancování SCLLD (5 % vlastní 
prostředky) 
Úvěr/revolving České spořitelny – 1,6 mil. Kč 
Dotace DSOT 150 000 Kč na provoz hry Vandrování po Tolštejnském panství 
Vlastní činnost MAS (zpracování studií, strategií, zpracování projektů, provoz IC) 
 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vyrovnaný rozpo čet na rok 2017 ve 
výši náklad ů a výnos ů 4 473 917,98 Kč. 
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7.   Volba výb ěrové komise MAS  
 
Kancelář MAS oslovila e-mailem ze dne 24. 2. 2017 členskou základnu s prosbou       
o zasílání nominací na obsazení devítičlenné VK v termínu do 20. března 2017. Do 
stanovené uzávěrky přijala MAS ze strany členů MAS nominaci devíti osob, které 
s nominací souhlasí a splňují požadavek MAS na znalost dotačních programů a 
zkušenost s přípravou, realizací a hodnocením projektů.  
 
Přehled obdržených nominací do výběrové komise: 
 

1. Bc. Petra Vojtěchová  
2. Mgr. Filip Mágr 
3. Iveta Malá  
4. Ing. Bc. Ludmila Hejdová  
5. Radim Burkoň 
6. Michal Polesný 
7. Tomáš Fúsek 
8. Ing. Monika Lampová 
9. Mgr. Vít Friml 

 
Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala, že v  den konání valné 
hromady dne 30. 3. 20167, tj. po závazném termínu, obdržela MAS e-mail ředitele 
VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a CR Varnsdorf Ing. Bc. Petra Jakubce s nominací paní Mgr. 
Kateřiny Knap z uvedené školy do výběrové komise.  
 
Diskuse k dodate čně zaslanému návrhu: 
V. Jura: Jaký byl důvod k tomu, že navrhovatel nesplnil stanovený termín nominace? 
 
Zástupce VOŠ: Vedení školy bylo časově zaneprázdněno z důvodu probíhající školní 
inspekce a dále nominovaná Ing. Kateřina Knap nastoupila do pracovního poměru až 
po odchodu Ing. Aleny Rozsypalové (dosavadní členky a předsedkyně výběrové 
komise MAS) z důvodu ukončení jejího pracovního poměru ve VOŠ, tj. po termínu 
20. 3. 2017. 
 

V. Jura: Hlasovat by se mělo o tom, zda přijmout dodatečný návrh VOŠ. 
 

M. Řebíček: Nedojde pak ke kolizi v rámci SCLLD? 
 

Ing. Eva Hamplová: Ne, nedojde ke kolizi. 
 

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem VOŠ na dodatečné doplnění seznamu 
nominovaných osob do výběrové komise MAS na rok 2017 o paní Mgr. Kateřinu 
Knap? 
 

Hlasování:   0 … PRO 
                  28 … PROTI 
                    5 … ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ 
Neschváleno 
 

Návrh usnesení: VH neschvaluje dodate čnou nominaci Mgr. Kate řiny Knap za 
VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf d o výb ěrové komise MAS 
na rok 2017. 
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Předseda MAS vyzval přítomné nominované osoby, aby se krátce představily: 
 
Bc. Petra Vojtěchová: místostarostka obce Rybniště, dlouholetá praxe v oblasti 
dotací pro veřejnou správu 
 
Mgr. Filip Mágr: projektový manažer od roku 2002, zakládající člen MAS, praxe při 
zpracování a realizaci projektů pro podnikatele i veřejnou správu 
 
Iveta Malá: projektová manažerka města Dolní Poustevna, dlouholetá praxe při 
zpracování dotací pro veřejnou správu 
 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová: starostka obce Labská Stráň, samostatné zpracovávání 
projektů za obec 
 
Radim Burkoň: konzultant SCLLD, dlouholetá praxe v oblasti dotací 
 
Michal Polesný: praxe v dotacích za sociální oblast, podnikání, vzdělávání  
 
Tomáš Fúsek: předseda zájmového spolku, zkušenost se zpracováním měkkých 
projektů pro děti a mládež, praxe ve výběrové komisi MAS v minulém období 
 
Ing. Monika Lampová: ředitelka Agentury Pondělí, praxe se zpracováním projektů od 
roku 2001 v sociální oblasti 
 
Mgr. Vít Friml: lesnické a přírodovědné vzdělání, praxe v oblasti dotací 
 
Pozn.: Při rozhodování je hlasovací právo členů VK rovné, přičemž veřejný sektor ani 
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 
 
Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová přednesla návrh Jednacího řádu VK. 
K návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.  
 
Hlasování: 30 … PRO 
                    0 … PROTI 
                    3 … ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Jednací řád VK a následující složení 
výběrové komise MAS pro rok 2017: 
 

Bc. Petra Vojt ěchová  – zájmová skupina Veřejná sféra (Obec Rybniště) 
Mgr. Filip Mágr  – zájmová skupina Spolková činnost (KPMV) 
Iveta Malá  – zájmová skupina Veřejná sféra (Město Dolní Poustevna) 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová  – zájmová skupina Cestovní ruch a doprava (Svazek obcí 
                                              Českého Švýcarska) 
Radim Burko ň – zájmová skupina Zemědělství a životní prostředí (OD Chovatel) 
Michal Polesný  – zájmová skupina Sociální služby (CEDR – komunitní spolek) 
Tomáš Fúsek  – zájmová skupina Kultura a sport (Asociace TOM) 
Ing. Monika Lampová  – zájmová skupina Sociální služby (Agentura Pondělí) 
Mgr. Vít Friml  – zájmová skupina Spolková činnost (Honební společenstvo)                                                
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8.   Realizace SCLLD  
 
a) Integrovaný regionální opera ční program 

Následující zprávu o harmonogramu výzev MAS a návrhu hodnotících kritérií 
v rámci IROP na rok 2017 přednesl Ing. Martin Kučera. 
 
SC. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  
1. Výzva MAS Český sever: Bezpečnost dopravy - Udržitelná doprava v MAS 
Český sever 
Opatření: Zkvalitnění mobility/Bezpečnost na komunikacích 
Plánovaný příjem žádostí: 07/2017 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 09/2017 
Alokace: 8 000 000,- Kč  
 
SC. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktur y pro vzd ělávání  
             a celoživotní u čení 
2. Výzva MAS Český sever - Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - 
Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever 
Opatření: Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb/Zlepšování kvality a 
dostupnosti vzdělávání  
Plánovaný příjem žádostí: 07/2017 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 09/2017 
Alokace: 8 080 000,- Kč  
 
SC. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedouc í k sociální inkluzi 
3. Výzva MAS Český sever - Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení - 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český 
sever 
Opatření: Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb / Infrastruktura pro 
sociální služby a soc. bydlení  
Plánovaný příjem žádostí: 07/2017 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 09/2017 
Alokace: 11 000 000,- Kč  
 
SC. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Preferen ční kritéria  

• Počet obyvatel obce/města, ve kterém je projekt realizován 
• Finanční náročnost projektu 
• Bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
• Přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení 
• Realizace signalizace pro nevidomé 
• Veřejné osvětlení komunikace pro pěší a nebo bezpečnostních prvků 
• Projekt zahrnuje realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace 

zatížené automobilovou dopravou (množství aut).  
 
SC. 2.4  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktu ry pro vzd ělávání a 
celoživotní u čení 
Preferen ční kritéria  

• Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit školy  
• Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň)  
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• Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace  
• Počet partnerů projektu 
• Výstupy budou sloužit i mimoškolním aktivitám 
• Počet realizovaných klíčových aktivit 
• Počet obyvatel obce/města, kde je projekt realizován  
 
SC. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedouc í k sociální inkluzi   
Preferen ční kritéria  

• Počet bytových jednotek určených k bydlení 
• Průměrné náklady na jednotku bytu 
• Počet obyvatel obce/města, kde je projekt realizován 
• Dostupnost objektů občanské vybavenosti 
• Počet lůžek na byt 
• Žadatel doložil Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu, jako povinnou 

přílohu 
• Celková způsobilé náklady na projekt 
• Využití stávajícího objektu 
• Vznik zázemí nové sociální služby v území realizace projektu 
• Zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb (v případě obcí se kritérium 

vztahuje také na dodavatele služby) 
 
Jak Ing. Martin Kučera uvedl, lze předpokládat, že řídící orgány, tj. KP CRR a ŘO 
IROP, budou ještě zasahovat do tvorby preferenčních kritérií. Z tohoto důvodu žádá     
o pověření představenstva k dopracování preferenčních (výběrových) kritérií, 
dopracování způsobu hodnocení a výběru projektů a poté ke schválení preferenčních 
(výběrových) kritérií a ke schválení způsobu hodnocení a výběru projektů.  
 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje preferen ční (výb ěrová) kritéria, 
způsob hodnocení a výb ěr projekt ů z IROP dle p řednesené zprávy.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada pov ěřuje do odvolání p ředstavenstvo 
k následujícím úkon ům: 
a) k dopracování preferen čních (výb ěrových) kritérií a k dopracování zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů 
b) ke schválení preferen čních (výb ěrových) kritérií a ke schválení zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů  
 

- z Integrovaného regionálního opera čního programu 
 
b) Program rozvoje venkova a Opera ční program Životní prost ředí 

Následující zprávu o harmonogramu výzev MAS a návrhu hodnotících kritérií 
v rámci PRV a OP ŽP na rok 2017 přednesl Ing. Mgr. Marek Hartych. 

 
• Program rozvoje venkova 
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     Investice do zem ědělských podnik ů 
     Výše dotace: 50 % + 10 % LFA + 10 % mladí začínající zemědělci 
     Alokace 1. výzva: 4 000 000 Kč 
     Preferenční kritéria:  
     Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 
     Převažující zaměření investice       
     Výše celkových způsobilých výdajů      
     Zacílení investice dle zemědělské výroby 
 
     Zpracování a uvád ění na trh zem ědělských produkt ů 
     Výše dotace: produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – 35 %  
     střední podniky, 45 % malé a mikropodniky  
     produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – 50 % 
     Alokace 1. výzva: 5 000 000 Kč 
     Preferenční kritéria: 
     Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 
     Podíl zpracování vlastní produkce 
     Výše celkových způsobilých výdajů       
     Počet produktů 
 
     Investice do lesnických technologií a zpracová ní lesnických produkt ů, jejich  
     mobilizace a uvád ění na trh 

Výše dotace: 50 %  
Alokace 1. výzva: 2 000 000 Kč 
Preferenční kritéria: 
Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 
Předmět dotace - podle oblasti činností 
Výše celkových způsobilých výdajů  
Investice do hospodaření a zpracování produkce - vlastní/propachtovaná 

 
     Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem ědělských činností   
     Výše dotace: 25 % velké podniky, 35 % střední podniky, 45 % malé a podniky 
     Alokace 1. výzva: 4 000 000 Kč 
     Preferenční kritéria:  
     Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 

Významnost investice ve vztahu k území 
Výše celkových způsobilých výdajů 

 
    Sdílení za řízení a zdroj ů 

Výše dotace: 45 % zemědělská výroba, zpracování zemědělských produktů,       
50 % lesnická výroba 
Alokace 1. výzva: 1 000 000 Kč 
Preferenční kritéria:  
Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 
Počet zapojených subjektů 

     Výše celkových způsobilých výdajů  
 

Horizontální a vertikální spolupráce mezi ú častníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trh ů 
Výše dotace: 45 % realizace konkrétních projektů, 50 % výdaje na spolupráci 
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Alokace 1. výzva: 300 000 Kč 
 
Preferenční kritéria:  
Projekt vytváří pracovní místo (včetně OSVČ) 
Počet zapojených subjektů 
Výše celkových způsobilých výdajů  
 
Předávání znalostí a informa ční akce  
Výše dotace: 45 % realizace konkrétních projektů, 50 % výdaje na spolupráci 
Alokace 1. výzva: 320 000 Kč 
Preferenční kritéria:  
Předpokládaný počet účastníků 
Přepočet nákladů na jednoho účastníka  
Akce je zaštítěna garantem vzdělávacích akcí  
 
Příprava a provád ění činností spolupráce místní ak ční skupiny  
Výše dotace: 90 % vzdělávání zemědělců a zpracovatelů zemědělské produkce, 
50 % vzdělávání ostatních zájmových skupin, 90 % projekty spolupráce, včetně 
investic 
Alokace celková: cca 4 000 000 Kč 
Preferenční kritéria:  
Na projektu spolupracuje minimálně jeden zahraniční subjekt 
Činnosti žadatele v rámci projektu nejsou zabezpečovány prostřednictvím 
outsourcingu   
Výstupy projektu jsou zaměřeny na min. 2 odvětví 
Cílová skupina výstupů projektu zahrnuje subjekt/y z min. 2 sektorů 
Tematické zaměření projektu 

 
• Operační program Životní prost ředí 
 
Posílení biodiverzity  
001 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území 
002 Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou 
       zanedbatelné 
003 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na 
       biodiverzitu a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou  
       navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci 
004 Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a  
       Pravidly pro žadatele a příjemce 
005 Projekt není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, 
       Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Strategickým  
       rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR 
006 Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb.,  
       o ochraně přírody a krajiny 
007 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě  
       soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem/zásadami péče o ZCHÚ ani  
       se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000 
008 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a  
       zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů  
       zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů 
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009 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými  
       pozemkovými úpravami 
010 Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP,  
       nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny  
       zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny 
011 Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP,  
       nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací 
012 Projekt je zaměřen na níže uvedený vybraný druh ze seznamu invazních  
       nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii dle nařízení EP a Rady  
       (EU) č. 1143/2014 nebo z Černého seznamu invazních druhů (viz popis  
       kritéria), který má jednoznačně negativní vliv na strukturu a funkci ekosystémů  
       (ohrožuje jejich strukturu a životaschopnost) nebo může lokálně způsobit  
       ohrožení původních významných biotopů nebo druhů nebo má nepůvodní 
       druh nežádoucí a prokazatelně negativní vliv na specifických lokalitách.  
      - Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý   
      - Reynoutria japonica křídlatka japonská  
      - Reynoutria sachalinensis  křídlatka sachalinská  
      - Reynoutria x bohemica křídlatka česká 

 
Posílení p řirozené funkce krajiny 
001 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území  
       (biodiverzity a ekologické stability) 
002 Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou 
       zanedbatelné 
003 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na  
        biodiverzitu a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů  
        jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci 
004 Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a  
       Pravidly pro žadatele a příjemce 
005 Projekt není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, 
       Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Strategickým  
       rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR 
006 Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 
       Sb., o ochraně přírody a krajiny 
007 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě  
       soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem/zásadami péče o ZCHÚ ani  
       se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000 
008 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a  
       zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do  
       biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů 
009 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými  
       pozemkovými úpravami 
010 Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, 
       nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny  
       zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny 
011 Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP,  
       nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací 
012 V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně  
       vhodné dřeviny a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v  
       případě obnovy stávajících alejí téhož druhu) 
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• Harmonogram výzev PRV a OP ŽP: 
PRV         vyhlášení výzvy:  1. ½ května 
                příjem žádostí:  2. ½ května - 1. ½ června  
 
OPŽP      vyhlášení výzvy:  1. ½ září 
                příjem žádostí:  2. ½ září - 1. ½ října  

 
Lze předpokládat, že preferenční kritéria PRV budou dle požadavku pracovníků SZIF 
a ŘO PRV ještě upravena. Totéž platí i pro kritéria pro výběr projektů z OP ŽP, jejichž 
tvorbu budou pravděpodobně ještě ovlivňovat požadavky AOPK. Z tohoto důvodu 
požádal Ing. Mgr. Marek Hartych, aby Valná hromada pověřila představenstvo 
schválením kritérií dle připomínek metodiků obou programů. 
 
Diskuse:  
Bohumil Kudla: připomínka k fichi Investice do zemědělských podniků, resp. 
k preferenčnímu kritériu Zacílení investice dle zemědělské výroby. Nesouhlasí s tím, 
aby se preferovalo zacílení do zemědělské výroby na úkor živočišné výroby.  
 
Ing. Mgr. Marek Hartych: smyslem tohoto kritéria je zvýhodnit něco jiného, než to, co 
na našem území převažuje; pokud žadatel přijde s projektem na zeleninu, drůbež 
atd., bude takový projekt upřednostněn. 
 
Bohumil Kudla: živočišná výroba je podfinancována 
 
Jan Kolář: navrhuje podpořit názor přítomných zemědělců a preferovat živočišnou 
výrobu 
 
Jan Eichler: souhlasí s předchozím návrhem o preferenci živočišné výroby 
 
Ing. Mgr. Marek Hartych: živočišnou výrobu nadále podporujeme, pokud se však 
v území objeví někdo, kdo chce dělat také něco jiného než masný skot, bude bodově 
zvýhodněn; jde o proces, který se vyvíjí a je možné ho ještě dále přizpůsobovat 
místním požadavkům 
 
Hlasování: 29 … PRO 
                    1 … PROTI 
                    3 … ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje preferen ční (výb ěrová) kritéria, 
způsob hodnocení a výb ěr projekt ů z PRV dle p řednesené zprávy.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada pov ěřuje do odvolání p ředstavenstvo 
k následujícím úkon ům: 
a) k dopracování preferen čních (výb ěrových) kritérií a k dopracování zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů 
b) ke schválení preferen čních (výb ěrových) kritérií a ke schválení zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů  
 

- z Programu rozvoje venkova 
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Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje preferen ční kritéria (výb ěrová 
kritéria), zp ůsob hodnocení a výb ěr projekt ů z OP ŽP dle p řednesené zprávy.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada pov ěřuje do odvolání p ředstavenstvo 
k následujícím úkon ům: 
a) k dopracování preferen čních (výb ěrových) kritérií a k dopracování zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů 
b) ke schválení preferen čních (výb ěrových) kritérií a ke schválení zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů  
 

- z Operačního programu Životní prost ředí 
 
b) Opera ční program Zam ěstnanost 
      Zprávu o harmonogramu výzev a návrhu preferenčních kritérií přednesla Ing. Eva  
      Hamplová. 
       

SC. 1.1. Rozvoj podnikání a zam ěstnanost 
1. Výzva MAS Český sever – Rozvoj podnikání a zaměstnanosti v MAS Český 
sever 
Opatření: Podpora sociálního podnikání 
Vyhlášení výzvy: 06/2017 
Příjem žádostí: 06/2017 – 07/2017 
Plánovaná alokace: 5 278 500 Kč 
 
SC. 1.2 Rozvoj kvality vzd ělávání a ve řejných služeb 
2. Výzva MAS Český sever - Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb – 
Prevencí ke zvyšování bezpečnosti v MAS Český sever 
Opatření: Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 
Vyhlášení výzvy: 06/2017 
Příjem žádostí: 06/2017 – 07/2017 
Plánovaná alokace: 7 817 510 Kč  
 
SC. 1.2 Rozvoj kvality vzd ělávání a ve řejných služeb 
3. Výzva MAS Český sever - Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb – 
Sociální práce v MAS Český sever 
Opatření: Sociální práce 
Vyhlášení výzvy: 06/2017 
Příjem žádostí: 06/2017 – 07/2017 
Plánovaná alokace: 6 240 000Kč  
 
Věcné hodnocení – preferen ční kritéria MAS Český sever 

1. Potřebnost pro území MAS (vymezení problému a cílové skupiny) – 35 bodů 
2. Účelnost (cíle a intervenční logika projektu) – 30 bodů 
3. Efektivnost a hospodárnost (efektivita, rozpočet, adekvátnost indikátorů) – 20 

bodů 
4. Proveditelnost (způsob zapojení cílové skupiny, způsob realizace aktivit a 

jejich návaznost) – 15 bodů 
 

Celkový počet bodů pro projekt = 100 bodů 
Minimální počet bodů pro úspěšnou žádost = 50 bodů 
Při hodnocení se budou využívat 4 deskriptory : 
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Velmi dob ře – bez výhrad – 100% 
Dobře – drobné nedostatky – 75% 
Dostate čně – přijatelné nedostatky neohrožující realizaci – 50% 
Nedostate čně – nepřijatelné, závažné nedostatky bránící realizaci – 25% 

 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje preferen ční (výb ěrová) kritéria, 
způsob hodnocení a výb ěr projekt ů z OP Z dle p řednesené zprávy.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada pov ěřuje do odvolání p ředstavenstvo 
k následujícím úkon ům: 
a) k dopracování preferen čních (výb ěrových) kritérií a k dopracování  
    způsobu hodnocení a výb ěru projekt ů 
b) ke schválení preferen čních (výb ěrových) kritérií a ke schválení zp ůsobu 
    hodnocení a výb ěru projekt ů  
- z Operačního programu Zam ěstnanost  

  
 

c) Projekt Tvorba místního ak čního plánu vzd ělávání pro území správního 
obvodu ORP Varnsdorf a území správní obvodu ORP Rum burk (MAP)  
Zprávu o projektu MAP přednesla paní Hana Kracmanová. 
 
Základní informace: 

- reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000375 
- doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018 
- výše celkových způsobilých výdajů = výše finanční podpory 2 278 528 Kč 
- projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV, Výzva č. 02_15_005 

pro Místní akční plány  
- projekt je realizován ve spolupráci s partnery městem Rumburk a městem 

Varnsdorf. 
 

Projekt je realizován pouze pro území správního obvodu ORP Varnsdorf a ORP 
Rumburk, jedná se o 49 škol a školských zařízení (ZŠ a MŠ včetně speciálních). 
Partner projektu MAP ORP Děčín (MAS Labské skály) – z území celkem 11 škol. 
Zapojeni do ŘV MAP Novoborsko (LAG Podralsko) – z území celkem 7 škol. 
Spolupráce s MAP Českolipsko (LAG Podralsko) – z území celkem 1 škola. 
 
Cíl projektu MAP: 
Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. 
 
Tato spolupráce by měla vést k:  
- systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím 

začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje kvalitního řízení škol, 
- sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 
- podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka, 
- dostupnosti kvalitního vzdělání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole, 
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- zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 
vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 

 
Přímá vazba MAP na možné zdroje financování aktivit škol: 
MAP je významný podklad pro individuální projekty škol formou šablon „šitých na  
míru“ OP VVV (modelové šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování 
projektů jsou na nich předem připravené klíčové aktivity s  již předem daným  
rozpočtem a požadovaným výstupem). 
  
MAP jsou významným podkladem pro podávání žádostí o podporu do dalších výzev  
OP VVV a výzev z národních programů MŠMT. 
 
MAP jsou dále významným podkladem při podávání žádostí o podporu do výzev  
vyhlašovaných v rámci IROP – ve specifickém cíli 2.4 IROP (Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). Žadatel dokládá soulad 
projektu s akčním plánem vzdělávání, který bude definován v MAP. 
 
Výstupy MAP: 
 
1.  Analytická část: analýza území v oblasti vzdělávání, meta-analýza stávajících 

strategických dokumentů s vazbou na oblast vzdělávání, 3-SWOT analýza 
definovaných oblastí  

   
 2. Strategický rámec MAP do roku 2023:  
     - definice vize 
     - prioritní oblasti a specifické cíle 
     - zásobník projektů IROP 
     - zásobník projektů ostatní záměry  
     
 3. Akční plán: rozpracování do detailních opatření a konkrétních aktivit škol 
     aktivity spolupráce 
 
Další možné aktivity financovatelné přímo z MAP: 
- Vzdělávací akce, které nemají podobu individuální podpory a nejsou financované 

z jiných zdrojů: např. semináře, workshopy, kurzy DVPP – nové metody ve výuce, 
zvládání krizových situací ve výuce, práce s agresorem, zdravá škola atp. = 
Budování znalostních kapacit.  

- Kariérové poradenství: aktivní spolupráce se středními školami, spolupráce se  
  zaměstnavateli – např. zajištění exkurze žáků k zaměstnavateli.  
 
- Aktivity spolupráce: konkrétní projekty spolupráce mezi školami, mezi školami a 

NNO, síťování aktérů ve vzdělávání. 
- Co nás skutečně zajímá – téma: komunitní školy – ukázka dobré praxe, návštěva 

funkční komunitní školy, provoz, činnost, financování.  
 
Výše uvedené aktivity mohou tvořit konkrétní náplň projektu MAP II. 
 
Projekt OP VVV - Podpora škol formou projekt ů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I 
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Základní informace: 
- Týká se všech základních a mateřských škol včetně speciálních z celého území 

MAS celkem 68 škol a školských zařízení. V chystané výzvě na rok 2018 se 
bude týkat i dalších institucí – organizace poskytující neformální a volnočasové 
vzdělávání a volnočasové aktivity, ale i např. ZUŠ atp.  

 
- MAS poskytuje bezplatnou poradenskou a metodickou pomoc všem výše 

uvedeným vzdělávacím institucím z celého území působnosti MAS a to po celou 
dobu realizace projektu, tedy od přípravy a podání žádosti, přes vlastní realizaci 
až po závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu. MAS má hrazeno z IROP z 
tzv. Animace škol a školských zařízení.  

 
- Číslo výzvy: 02_16_022 – méně rozvinuté regiony  
                           02_16_023 – více rozvinuté regiony  
-  Územní zaměření (místo dopadu i realizace): stejné jako rozdělení výzvy 
-  Druh výzvy: průběžná, ukončení příjmů žádostí 30. června 2017 
- Délka trvání projektů: 24 měsíců  
- Fond: ESF 
- Alokace: 4 500 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 

1. Mateřské školy 
2. Základní školy 
3. Mateřské a základní školy 
-   zapsané ve školském rejstříku  
-   ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, musí mít minimálně jedno  
    dítě/žáka 
-   partnerství není povoleno 

 
Výše podpory na jeden projekt: 

- minimální: 200 000 Kč 
- maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)  
 

Cíl výzvy a podporované aktivity: podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného 
vykazování 
 
Personální podpora příklady: 
- školní asistent  
- školní psycholog 
- speciální pedagog 
- chůva (MŠ)                           
 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (příklady):  
- Akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na rozvoj sebepoznání,  
       osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních 

dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální 
sebereflexe pedagogů.  

-     Akreditované kurzy DVPP – čtenářská (pre)gramotnost, matematická 
(pre)gramotnost, cizí jazyky, inkluze, mentoring, supervize. 

-     Akreditované kurzy DVPP - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi,   
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      prevence logopedických vad a předcházení komunikačním problémům v  
      předškolním vzdělávání. 
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. 
 
Další podporované aktivity příklady: 
-   odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí  
-   čtenářský klub 
-   klub zábavné logiky a deskových her 
-   doučování  
 
Dále uvedla paní Hana Kracmanová, že by naše MAS ráda pokračovala v projektu 
MAP II na měkké aktivity na školách.  
 
Hlasování: 33 … PRO 
                    0 … PROTI 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje p řípravu projektu MAP II pro realizaci 
na MŠ a ZŠ pro ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.  
 
Dále paní Hana Kracmanová informovala valnou hromadu podrobněji o projektu 
Šablony – Zjednodušené financování škol (Výzva č. 22 OP VVV). V rámci projektu 
poskytuje MAS mateřským a základním školám na svém území bezplatnou 
poradenskou a metodickou pomoc při podávání žádostí o dotaci. V tuto chvíli je 14 
žádostí podaných a dalších 7 žádostí je rozpracovaných. 
 
 
9.   Diskuse  
 
Mgr. Filip Mágr: budou v novém období opět veřejné obhajoby projektů? 
 
Ing. Eva Hamplová: ne, veřejné obhajoby projektů se již nebudou provádět. 
 
Tomáš Fúsek: jak se bude postupovat při rovnosti bodů u hodnocených projektů? Co 
se stane s nedočerpanou alokací? 
 
Ing. Eva Hamplová: v takových případech se bude postupovat podle schválených 
interních postupů v souladu s pravidly dotačního programu. Představenstvo může 
v případě nedočerpání alokace u jedné fiche přesunout stanovenou částku na jinou 
fichi. 
 
Další informace: Vyčlenili jsme 6 mil. Kč z prostředků, určených na křídlatku. 
Projekty na úpravy návsí obce zatím nemohou podávat. Předseda NS MAS ČR snad 
pomůže vylobbovat, avšak ze strany MZe zatím není vůle tuto oblast podpořit.  
V současné době realizujeme článek 19, článek 20 zatím nebyl pro MAS otevřen 
(podpora spolkové činnosti apod.). Ministr zemědělství zvažuje, zda bude uveden 
nebo ne. Pro nás by to byl velký přínos, my bychom díky tomu mohli vyčlenit 
prostředky např. na kulturní domy, regionální akce, spolkovou činnost atd. 
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10. Závěr 
 
Předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka poděkoval všem přítomným členům za účast 
na valné hromadě a zaměstnancům MAS za práci ve složitých podmínkách 
v uplynulém období. 
 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 13. 4. 2017                                       Ing. Miroslav Jemelka 
                                                                                  předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
Ing. Kateřina Jonáková (písemné vyjádření o ověření e-mailem tvoří součást tohoto 
zápisu v listinné podobě) 
 
Václav Hieke (písemné vyjádření o ověření e-mailem tvoří součást tohoto zápisu 
v listinné podobě) 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková                     


