
 
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 2. 4. 2019 

 
 
Přítomni:  
dle prezenční listiny (přítomno 7 členů představenstva z celkového počtu 9 členů) 
 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 1 14,3 

Soukromý sektor 
  

6 85,7 

Celkový počet členů představenstva MAS, 
účastnících se hlasování 

7 100,0 

 
 
Program:  
1. Informace o Článku č. 20 PRV 
2. Schválení výzvy č. 5 PRV a interních postupů PRV 
3. Informace o probíhajících výzvách v OP Životní prostředí 
4. Schválení alokace IROP ve výzvě č. 4 až č. 7 
5. Schválení vzniku Pracovní skupiny pro klimatickou změnu 
6. Informace o střednědobém hodnocení SCLLD 
7. Různé 
 
 

 
 
Úvod 
 
Předseda MAS Český sever přivítal přítomné členy představenstva.  Poté předal 
slovo Ing. Evě Hamplové, která informovala členy představenstva o stanovisku MMR 
k provedeným opravám, které provedla MAS Český sever na základě schválení 
oprav Valné hromady MAS v březnu 2019. Řídící orgán MMR a SZIF již obnovil 
pozastavenou administraci žádostí o dotaci, avšak zatím MMR neprovedl kontrolu 
žádosti o platbu MAS za IV. čtvrtletí 2018 a za rok 2018, což naší MAS komplikuje 
finanční situaci.  
 
 
1. Informace o Článku č. 20 PRV 
 
Ing. Eva Hamplová informovala o schválení Článku č. 20, o který bude rozšířena 
možnost finanční podpory obcí z Programu rozvoje venkova ve Výzvě č. 6. Žádosti 
mohou podávat obce a spolky, spolky však žádosti předkládat nebudou, neboť 
nemají schválenou strategii (tuto podmínku stanovují pravidla). 
 



Aby MAS získala včas přehled připravenosti projektových záměrů obcí, zaslala Ing. 
Eva Hamplová průvodní dopis a dotazník na všechny obce z území MAS 
s uzávěrkou odpovědí 1. 4. 2019.   
 
Ing. Eva Hamplová navrhuje vybrat 3 aktivity, o které projeví obce v dotazníkové 
šetření největší zájem. Z celkového počtu 41 obcí však obdržela MAS do uzávěrky 
vyplněný dotazník pouze od 10 obcí s tímto výsledkem: 
 
Článek č. 20, aktivity, zjištěný zájem obcí podle dotazníkového šetření v 1. vlně: 
 

A. Veřejná prostranství v obcích  
- Zájem 7 obcí 

 
B. MŠ a ZŠ (investice nenavyšující kapacitu zařízení) 

- Zájem 6 obcí 
 

C. Hasičské zbrojnice 
- Zájem 2 obcí 

 
D. Obchody pro obce 

- Zájem 2 obcí 
 

E. Vybrané kulturní památky (uvedené v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR) 
- Zájem 2 obcí 

 
F. Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven 

- Zájem 8 obcí 
 

G. Stezky (mimo území lesa) 
- Zájem 3 obcí 

 
H. Muzea a expozice pro obce   

- Zájem 2 obcí 
 
Vzhledem k malému počtu odpovědí uložilo představenstvo Ing. Evě Hamplové 
rozeslat dotazník ještě jednou těm obcím, od nichž odpověď v první vlně nepřišla, a 
to v prodlouženém termínu do 15. 2. 2019.  
 
Všechny obdržené dotazníky budou po nové uzávěrce zpracovány a s výsledky bude 
představenstvo seznámeno na svém příštím jednání. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. uložilo Ing. Evě Hamplové rozeslat znovu 
dotazník k Článku 20 PRV obcím na území MAS. 

 
 
 
 



2. Schválení Výzvy č. 5 PRV a interních postupů PRV 
 
a) Schválení Výzvy č. 5 

 
Členové představenstva obdrželi jako podklad pro dnešní jednání tabulku 
s přehledem dosavadního čerpání stanovené alokace na podporu projektů 
z Programu rozvoje venkova. Po 4. výzvě zbývá k rozdělení cca 26 mil. Kč. 
 
Dosavadní čerpání (včetně zazávazkovaných projektů): 
 
Fiche 114 – Investice do zemědělských podniků (Článek 17.1.a) 
8 000 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
6 807 600 Kč … vyčerpáno 
1 192 400 Kč … zbývá vyčerpat 
 
Fiche 115 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Článek 17.1.b) 
10 000 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
     336 125 Kč … vyčerpáno 
  9 663 875 Kč … zbývá vyčerpat (o fichi není zájem) 
 
Fiche 116 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh (Článek 26) 
5 000 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
              0 Kč … vyčerpáno 
5 000 000 Kč … zbývá vyčerpat (ze strany několika obcí zájem trvá) 
 
Fiche 117 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
(Článek 19.1.b) 
10 000 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
  5 624 418 Kč … vyčerpáno 
  4 375 582 Kč … zbývá vyčerpat (o fichi je trvalý zájem) 
 
Fiche 118 – Sdílení zařízení a zdrojů (Článek 35.2.c) 
4 000 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
              0 Kč … vyčerpáno 
4 000 000 Kč … zbývá vyčerpat (o fichi není zájem) 
 
Fiche 119 – Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů (Článek 35.2.d) 
1 100 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
              0 Kč … vyčerpáno 
1 100 000 Kč … zbývá vyčerpat (o fichi není zájem) 
 
Fiche 126 – Předávání znalostí a informační akce (Článek 14) 
960 000 Kč … celková alokace dle SCLLD 
           0 Kč … vyčerpáno 
960 000 Kč … zbývá vyčerpat (připravenost 1 projektového záměru Agrární komory 
Děčín) 
 
O fichi 114 je mezi zemědělci sice trvalý zájem, avšak z odpovědí zemědělců na 
námi provedený průzkum před několika dny vyplývá, že nedoporučují tuto fichi 



vyhlašovat ve Výzvě č. 5 s ohledem na velmi nízkou zbývající alokaci, díky které by 
bylo možné podpořit jen několik málo žádostí. Fichi 114 proto vyhlásíme až ve Výzvě 
č. 6 (pravděpodobně letos na podzim), jejíž alokaci navýšíme o nevyčerpané 
prostředky z ostatních fichí, u nichž jsme zaznamenali dlouhodobý nezájem ze strany 
žadatelů. Výše finančních prostředků na přerozdělení mezi zemědělce (fiche 114) a 
obce (nová fiche ve vazbě na Článek 20) bude stanovena až po střednědobém 
hodnocení SCLLD a tento přesun prostředků nám musí nejprve schválit Řídící orgán 
MMR. 
 
U fiche 116 byl upřesněn popisu preferenčního kritéria č. 3 následovně: 
 
Po schválení aktualizace této fiche ze strany SZIF podá MAS žádost o schválení 
Výzvy č. 5. Bude respektováno pravidlo, aby výzva byla vyhlášena min. 30 dní před 
ukončením příjmu žádostí. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude 
probíhat min. 14 kalendářních dnů.  
 
Pokud jde o projekty spolupráce (žadatelem je MAS), došlo u nich ke změně 
pravidel, která jsou pro MAS momentálně nepříznivá a nedaří se nám je nastavit tak, 
aby bylo smysluplné podávat projekty. 
 
Představenstvo MAS rozhodlo, že v rámci Výzvy č. 5 PRV budou vyhlášeny tyto 
fiche: 
 
Fiche 116 … alokace 5 000 000 Kč 
Fiche 117 … alokace 4 375 582 Kč 
Fiche 126 … alokace    860 000 Kč 
Celková alokace …. 10 335 582 Kč 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. schválilo vyhlášení Výzvy č. 5 v dubnu 2019, 
vyhlášeny budou fiche 116, 117 a 126 s celkovou alokací 10 335 582 Kč. 

 
 
b) Schválení interních postupů PRV 
 
Kancelář MAS rozeslala před konáním schůze představenstva návrh aktualizované 
interní směrnice MAS, která stanovuje administrativní postupy Programu rozvoje 
venkova. Změny ve směrnici reagují na aktualizaci Pravidel 19.2.1 a týkají se 
zejména nových lhůt pro administraci žádostí o dotaci pro žadatele a MAS. 
 
K návrhu neměl žádný ze členů představenstva připomínky. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. schválilo aktualizaci Interní směrnice MAS 
pro administrativní postupy PRV s platností od Výzvy č. 5. 

 
 
 
 



3. Informace o probíhajících výzvách v OP Životní prostředí 
 
Ing. Marek Hartych informoval o vyhlášení tří výzev MAS k zasílání žádostí o dotaci 
z OP ŽP dne 18. 3. 2019, příjem žádostí je do konce září 2019. Jsme v kontaktu 
s žadateli, zájem o výzvu je. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. bere na vědomí zprávu o probíhajících 
výzvách MAS v rámci OP ŽP. 

 
 
4. Schválení alokace IROP ve výzvě č. 4, 5, 6 a 7 
 
Z časových důvodů schválili členové programového výboru formou per rollam 
financování Výzev MAS č. 4 až č. 7 v IROP včetně alokace. Hlasování se zúčastnilo 
7 členů programového výboru, všichni hlasovali pro schválení. Ing. Martin Kučera, 
projektový manažer IROP, požádal o vložení usnesení k tomuto bodu do zápisu 
z dnešního jednání. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. schválilo financování výzev IROP č. 4, 5, 6 a 
7 v rámci IROP včetně alokace. 

 
 
5. Schválení vzniku Pracovní skupiny pro klimatickou změnu 
 
Ing. Marek Hartych informoval členy představenstva o jednání účastníků Diskuzního 
panelu ke klimatické změně ve Šluknovském výběžku, které se uskutečnilo 25. 3. 
2019 ve Šluknově pod záštitou senátora Ing. Zbyňka Linharta.  
 
V období let 2016 – 2018 realizovalo Technologické centrum Akademie věd projekt, 
který zkoumal veřejné statky a jejich ocenění. V závěrečné zprávě projektu bylo 
konstatováno, že v území panuje problém s nedostatkem vody. Z výzkumu vyplynulo, 
že MAS Český sever je považována za místní autoritu, která by v území mohla 
úspěšně koordinovat program v boji s klimatickou změnou.  
 
MAS Český sever proto uspořádala zmíněný Diskuzní panel na zámku ve Šluknově 
za účasti vědeckých a odborných pracovníků, zemědělců, zástupců místních 
samospráv atd. Po přednáškách odborníků a diskuzi přítomných bylo na závěr 
účastníky přijato Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře, které konstatovalo 
závažnost klimatické změny ve Šluknovském výběrku a podpořilo vznik Pracovní 
skupiny pro klimatickou změnu pod vedením MAS Český sever, z. s., kterou vyzvalo 
činit potřebné kroky v rámci svých možností k řešení této situace.  
 
Vznik Pracovní skupiny pro klimatickou změnu musí nejprve schválit představenstvo 
MAS. 
 
 
 



Diskuse:  
 
Mgr. Tomáš Veselý: Před cca 15 lety realizovala o. p. s. České Švýcarsko projekt o 
vodě v této oblasti. Jednalo se o poměrně velký projekt, díky němuž vznikla mj. 
mapa, která zobrazuje vodu v krajině. Mapa by mohla být dobrým výchozím 
materiálem pro práci Pracovní skupiny.  
 
Mgr. Marek Hartych: Děkujeme za nabídku, dostavíme se a podklady si zapůjčíme.  
 
Petr Houdek: Vloni jedna firma z Hradce Králové prováděla plošný průzkum (rybníky, 
zářezy do půdy, meliorace…). Plán má k dispozici Město Šluknov. Problémem je 
spousta zanedbaných vodojemů, nikdo se tím nezabývá. Myslím si, že se o tomto 
problému jen mluví, ale nic se neřeší. 
 
Mgr. Tomáš Veselý: Otázka je, zda pracovní skupina má vzniknout nebo ne. Myslím 
si, že ano. Spousta institucí má podklady a zdroje, na tom se dá postavit strategie 
pro práci PS. 
 
Mgr. Marek Hartych: MAS obešle v našem území vhodné osoby s nabídkou práce 
v této PS. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. schválilo vznik Pracovní skupiny pro 
klimatickou změnu pod vedením MAS Český sever, z. s. 

 
 
6. Informace o střednědobém hodnocení SCLLD 
 
Ing. Eva Hamplová informovala o probíhající práci fokusní skupiny MAS pro evaluaci 
SCLLD, jejíž práci koordinuje Ing. Martin Kučera, který současně vykonává funkci 
poradce pro evaluaci místních akčních skupin Ústeckého kraje. 
 
Jedním z podkladů práce Fokusní skupiny MAS jsou podněty získané z diskuse 
účastníků tzv. Kulatých stolů, které organizuje MAS Český sever. První z nich 
proběhl v prosinci 2018 a týkal se životního prostředí, 14. 3. 2019 se konala diskuse 
k Operačnímu programu Zaměstnanost, v úterý 26. 3. 2019 byla diskuse věnována 
podpoře drobných živnostníků z PRV a OP PIK na obnovené Podnikatelské kavárně 
v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře. MAS hodlá v pořádání Podnikatelské kavárny pokračovat 
i nadále, příštím tématem budou možné zdroje financování podnikatelských aktivit. 
 
Pokud jde o OP Zaměstnanost, žádáme ŘO o navýšení alokace o dalších 30 mil. Kč 
na sociální služby.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever, z. s. bere na vědomí informaci o práci Fokusní 
skupiny MAS pro střednědobé hodnocení SCLLD. 

 
 
 



7. Různé 
 

 Ing. Marek Hartych byl 12. 3. 2019 zvolen místopředsedou NS MAS ČR. 
Současně byl zvolen za Krajskou síť MAS ÚK do Výboru NS MAS ČR. Dále 
vede Pracovní skupinu Enviro a pracuje v Pracovní skupině Chytrý venkov.  

 

 Ing. Eva Hamplová a Ing. Marek Hartych se ve dnech 20. – 21. 3. 2019 
zúčastnili Konference Chytrý venkov v Dolních Břežanech.  

 

 Ing. Eva Hamplová je vyjednávačem v OP Podnikání, nyní však dochází ke 
změně obsazení funkce ministra průmyslu a obchodu. 

 
 
Závěr 
Předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka poděkoval přítomným za účast na jednání. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 


