
 

 

 
Zápis 

 
z jednání programového výboru MAS Český sever, z. s., 

týkající se projednání p řijatých Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Výz va č. 4 

kancelá ř MAS Český sever, z. s., Varnsdorf, 13. 8. 2018 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 8 členů z celkového počtu 9,  
                tj. nadpoloviční většina) 
 
 
Program:  
1. Projednání a schválení seznamu přijatých ŽoD – Výzva č. 4 PRV 
2. Navýšení alokace na výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP 
 
 
1. Projednání a schválení seznamu p řijatých žádostí o dotaci – Výzva č. 4 
 
Členové programového výboru se seznámili s předloženými žádostmi o dotaci. 
V rámci příjmu žádostí bylo přijato celkem 25 žádostí o dotaci, z nichž jedna žádost 
nevyhověla administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Jedná se o žádost Farma 
Lobendava s. r. o. Statutární zástupce nebyl schopen doložit ve stanovené lhůtě 
povinnou přílohu, a to souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru. Příloha je 
vyžadována v případě požadované dotace na výstavbu nebo rekonstrukci oplocení 
pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže. Tohoto projektového záměru se žádost 
o dotaci týkala. 
 
Programový výbor souhlasí s hodnocením zbývajících 24 žádostí o dotaci, které se 
uskuteční 13. srpna 2018 po skončení této schůzky: 
 
Fiche 114 
-  15 žádostí o dotaci 
-  celková požadovaná dotace:                    9 863 750 Kč 
-  alokace na vybrané žádosti dle výzvy:     3 656 600 Kč 
 
Fiche 115 
-  2 žádosti o dotaci 
-  celková požadovaná dotace:                       336 125 Kč 
-  alokace na vybrané žádosti dle výzvy:     4 000 000 Kč 
 
Fiche 117 
-  7 žádostí o dotaci 
-  celková požadovaná dotace:                    2 036 568 Kč 
-  alokace na vybrané žádosti dle výzvy:     4 890 795 Kč 
 
  
 
 



 

 

 
Kancelář MAS sestavila předběžné pořadí žádostí dle počtu bodů, přidělených 
žadatelem. V souladu s pravidly Článku 19.2.1 je možné finanční alokaci na fichi 
stanovenou ve výzvě dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (projektu, 
který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje minimální 
stanovenou výši bodů).  
 
Toto navýšení je možné provést na základě projednání a schválení programového 
výboru MAS. Eventuální navýšení bude projednáno na schůzce programového 
výboru až po přidělení konečného počtu bodů výběrovou komisí MAS. Nejvyšší 
zájem je o podporu v rámci fiche 114, kde připadá v úvahu navýšení alokace na 
podporu prvního hraničního projektu. 
 
Seznam žádostí o dotaci, které budou předmětem hodnocení VK, tvoří součást 
tohoto zápisu. 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
0 …… PROTI 
 
Programový výbor schválil, aby přijaté žádosti o dotaci, které vyhověly administrativní 
kontrole a kontrole přijatelnosti, byly předmětem hodnocení výběrové komise MAS 
Český sever, z. s. dne 13. 8. 2018. 
 
 
2. Navýšení alokace na výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP  
 
Dne 2. 7. 2018 bylo představenstvo (programový výbor) MAS vyzváno k hlasování 
per rollam o výběru projektů a navýšení alokace na výzvy č. 1 a 2 IROP. Dne 3. 7. 
2018 schválilo představenstvo (programový výbor) MAS navýšení alokace a výběr 
projektů k financování: 
 
a) Výzva č. 1 – MAS Český sever, z. s. – IROP – Bezpe čnost dopravy – 
Udržitelná doprava v MAS Český sever 

- Schváleno navýšení celkových způsobilých výdajů na 12 524 482,42 Kč 
- Schváleny k financování projekty ve výzvě č. 1 

 
b) Výzva č. 2 – MAS Český sever, z. s. – IROP – Zlepšování kvality a 
dostupnosti vzd ělání – Zvyšování kvality vzd ělávání v MAS Český sever 

- Schváleno navýšení celkových způsobilých výdajů na 10 906 617,98 Kč 
- Schváleny k financování projekty ve výzvě č. 2 

 
Hlasování:  
8 …… PRO 
0 …… PROTI 
 
Programový výbor bere na vědomí informaci o navýšení alokace a výběr projektů ve 
výzvě č. 1 a 2 v rámci IROP. 
 



 

 

 
Závěr 
 
Další schůzka programového výboru se uskuteční po hodnocení předložených 
žádostí o dotaci Výběrovou komisí MAS. Hlavním bodem programu bude projednání 
a schválení seznamu vybraných a nevybraných žádostí v rámci Výzvy č. 4 a 
případné navýšení alokace na první hraniční projekt ve fichi 114. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Seznam přijatých žádostí o dotaci s předběžným pořadím dle počtu bodů 
(archiv MAS – PRV) 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 
 
 


