
 
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 25. 6. 2019 od 13 hod. 

 
 
Přítomni:  
dle prezenční listiny (přítomno 5 členů představenstva z celkového počtu 9 členů) 
 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 1 20 

Soukromý sektor 
  

4 80 

Celkový počet členů představenstva MAS, 
účastnících se hlasování 5 100 

 
 
Program:  
1. Informace o podaných žádostech do IROP ve Výzvě MAS č. 4 až 7 
2. Informace o zpracování evaluační zprávy k SCLLD 
3. Informace o podaných žádostech do PRV ve Výzvě MAS č. 5 
4. Informace o realizaci MAP II 
5. Projednání výsledků hodnocení žádostí na podporu komunitního života 
6. Různé  
 
 
Úvod 
 
Předseda MAS Český sever Ing. Miroslav Jemelka přivítal přítomné členy 
představenstva a omluvil nepřítomnou ved. pracovnici SCLLD Ing. Evu Hamplovou, 
která se zúčastnila závěru schůzky z důvodu návratu z pracovní cesty. Předseda 
MAS současně přivítal pozvaného předsedu výběrové komise MAS Mgr. Filipa 
Mágra a paní Yvetu Slánkovou za MAS Český sever. Informaci k bodům programu       
č. 1 až 3 přítomným přednesla Dana Dudková z kanceláře MAS.   
 
1. Informace o podaných žádostech do IROP ve Výzvě MAS č. 4 až 7 
 
Ing. Martin Kučera zpracoval informaci o podaných žádostech o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu ve Výzvě MAS č. 4, 5, 6, 7. 
Informace byla povinně uveřejněna na webu MAS pod odkazem IROP. V současné 
době probíhá kontrola formálních náležitostí u všech podaných žádostí. Žádosti, 
které projdou úspěšně touto kontrolou, bude hodnotit Výběrová komise MAS v srpnu 
2019. Výsledek hodnocení poté projedná a schválí Programový výbor MAS.  
 
Výzva č. 4 „Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever“   
Ukončení příjmu 30. 4. 2019 



- Podáno 9 žádostí (8 žádostí na bezpečnost dopravy, 1 žádost na 
cyklodopravu) 

- Celkový objem ZV 29 156 017,83 Kč 
 
Výzva č. 5 „Zlepšování kvality vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS 
Český sever“  
Ukončení příjmu 30. 4. 2019 

- Podáno 10 žádostí (8 žádostí pro infrastrukturu ZŠ, 2 žádosti pro infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol 

- Celkový objem ZV 25 721 471,04 Kč 
 
Výzva č. 6 „Sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluze v MAS Český sever“ 
Ukončení příjmu 31. 5. 2019 

- Podána 1 žádost 
- Celkový objem ZV 4 005 818,90 Kč 

 
Výzva č. 7 „Infrastruktura pro sociální služby – Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever“  
Ukončení příjmu 31. 5. 2019 

- Podána 1 žádost 
- Celkový objem ZV 15 420 679,46 Kč 

 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o přijatých žádostech do 
IROP ve Výzvě MAS č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.  
 
 
2. Informace o zpracování evaluační zprávy k SCLLD 
 
Ing. Mgr. Marek Hartych připravil informaci o dokončení Evaluační zprávy „Mid-term 

evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český 
sever“. Zpráva hodnotí plnění SCLLD a obsahuje statistická data platná k 31. 12. 
2018. V Programovém rámci PRV bude nově zařazen článek 20, převedena alokace 
mezi opatřeními a upraven finanční plán a plán indikátorů. Evaluační zpráva bude do 
konce června předána na MMR ČR. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje: 
- Evaluační zprávu „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Český sever“ a její podání na MMR ČR ve stanoveném 
termínu 
- Změnu v Programovém rámci PRV: A) Zařazení článku 20; B) Převod alokací mezi 
opatřeními; C) Úpravu finančního plánu a plánu indikátorů u Programového rámce 
PRV 

 
 
 
 



3. Informace o podaných žádostech do PRV ve Výzvě MAS č. 5 
 
Dana Dudková informovala o podaných žádostech do PRV ve Výzvě MAS č. 5. 
Prostřednictvím Portálu farmáře bylo podáno celkem 25 žádostí, z toho: 
 
Fiche 116 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

- Podány 3 žádosti s celkovou požadovanou dotací 536 000 Kč 
- Alokace na fichi 116 činí 5 000 000 Kč 

 
Fiche 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

- Podáno 21 žádostí s celkovou požadovanou dotací 4 031 079 Kč 
- Alokace na fichi 117 činí 4 375 582 Kč 

 
Fiche 126 Předávání znalostí a informační akce 

- Podána 1 žádost s požadovanou dotací 134 946 Kč 
- Alokace na fichi 126 činí 960 000 Kč 

 
U přijatých žádostí v současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola 
přijatelnosti. Žádosti, které vyhoví těmto kontrolám, budou předmětem hodnocení 
výběrové komisí MAS v polovině srpna 2019. Výsledky hodnocení budou předloženy 
Programovému výboru MAS ke schválení. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na 
Portálu farmáře do 31. 8. 2019. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje hodnocení předložených žádostí o 
dotaci v srpnu 2019 z Programu rozvoje venkova ve Výzvě MAS č. 5, a to pouze těch 
žádostí, které na základě kontroly ve stanoveném termínu splní podmínky 
přijatelnosti v souladu s Pravidly 19.2.1.  

 
 
4. Informace o realizaci MAP II 
 
Zprávu o realizaci MAP II podala finanční manažerka projektu Yveta Slánková. Ze 
strany ŘO nám byla již schválena Zpráva o realizaci a žádost o platbu. V současné 
době očekáváme vyplacení vyúčtovaných výdajů a zaslání finančních prostředků na 
účet MAS. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu o realizaci projektu MAP II. 
 
 
5. Projednání výsledků hodnocení žádostí na podporu komunitního života 
 
Členové představenstva obdrželi počátkem června 3 seznamy vybraných a 
nevybraných žádostí o podporu z programu „Podpora komunitního života na venkově 
pro rok 2019“. Každý seznam obsahuje vybrané a nevybrané žádosti pro příslušnou 
aktivitu: 
 



a) Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační 
    akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)  

- 5 podpořených žádostí s celkovou schválenou dotací 126 918,80 Kč 
 
b) Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské,  
     sportovní a kulturní akce) 

- 10 podpořených žádostí s celkovou schválenou dotací 375 150 Kč 
 

c) Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních 
zařízení v dotačním území  
- 2 podpořené žádosti s celkovou schválenou dotací 125 517,20 Kč 

 
Podpoření žadatelé již obdrželi smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku k podpisu. 
Pozvánky na akce zasílají žadatelé na MAS i na ÚK, Oddělení regionálního rozvoje. 
V diskusi členů představenstva o přípravě nové výzvy MAS zaznělo, zda by ÚK mohl 
projednat a schválit přidělení dotace ideálně již koncem tohoto roku, aby MAS mohly 
svou výzvu vyhlásit již počátkem roku 2020, neboť některé akce se při pilotním 
projektu v rámci první výzvy konaly těsně po vyhlášení výsledků hodnocení.   
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Ing. Eva Hamplová, která přítomné 
členy informovala o tom, že na ÚK již jednají o uvolnění částky 5 mil. Kč na vyhlášení 
druhého kola tohoto programu. Vyhlášení programu by se mělo na Radě ÚK schválit 
na konci roku 2019, což umožní místním akčním skupinám vyhlásit svou výzvu již 
začátkem roku 2020. V podmínkách, které budou sloužit jako podklad pro podmínky 
MAS v další výzvě, dojde pravděpodobně k úpravě, uvažuje se např. o rozšíření 
oprávněných žadatelů na církve. Dále se bude zvažovat, zda i nadále podporovat 
investiční akce (tj. žádosti v dosavadním záměru c).  
 
Dále Ing. Eva Hamplová informovala o tom, že na Libereckém kraji uvažují                 
o podobném programu, který by naší MAS umožnil podpořit spolkový život také 
v obcích Libereckého kraje, spadajících do území naší MAS. 
 
V další části tohoto bodu se diskutovalo o možnosti úpravy pravidel před druhou 
výzvou, která by umožnila např. bodově zvýhodnit ty subjekty, které dosud vybrány 
k podpoře nebyly, dále jak řešit situaci při převisu žádostí, zda procento dotace odlišit 
podle typu subjektu (např. obce podpořit ve výši 50 % a spolky 85 %). Předseda 
výběrové komise Mgr. Filip Mágr uváděl příklady, jak se řeší tyto situace v jiných 
dotačních programech (např. na opakovanou akci je dotace ponížena o 10 %).           
U opakovaných akcí v regionu se však dá předpokládat, že se jedná o tradiční                       
a pravděpodobně hojně navštěvované akce, které by si podporu zasloužily také. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější problematiku, dohodli se přítomní, že bude 
na podzim svolána společná schůzka členů výběrové komise a představenstva MAS, 
na které se úprava pravidel projedná a na jejímž znění se oba orgány shodnou.  
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever doporučuje svolat na podzim 2019 společnou 
schůzku představenstva a výběrové komise k úpravě pravidel před druhou výzvou 
MAS na podporu žádostí z programu Podpora komunitního života na venkově v roce 
2020. 



6. Různé  
 

- Oslava 15. výročí založení MAS Český sever byla přesunuta z původně 
plánovaného pátku 13. 9. 2019 na čtvrtek 12. 9. 2019. Oslava proběhne 
v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu. Dopolední program bude především 
pracovní, neboť budou pozváni zástupci Krajské sítě MAS ÚK na společné 
školení. Výdaje spojené se školením finančně podpoří CSV. Odpolední 
program bude věnován oslavě výročí založení MAS. V současné době MAS 
sestavuje program, jehož součástí by mělo být i hudební vystoupení 
regionálních souborů. Na oslavu budou pozváni partneři MAS, zástupci ŘO a 
další hosté.  

- Podnikatelská kavárna ve čtvrtek 27. 6. 2019 byla z technických důvodů 
zrušena. V pořádání Kaváren bude MAS pokračovat po letních prázdninách 
pravděpodobně v září 2019. 

- Ing. Eva Hamplová informovala o situaci v čerpání finančních prostředků 
v Operačním programu Zaměstnanost, kde zbývá nevyčerpaná částka 4 600 
tis. Kč. Z tohoto důvodu naše MAS vyhlásí další výzvu 24. 9. 2019, ve které 
bude možné podpořit projekty zaměřené na sociální podniky. 

- průběžná platba CLLD za I. čtvrtletí 2019 byla ze strany ŘO schválena a již 
vyplacena, platba za 3. etapu (tj. IV. čtvrtletí 2018) je dosud na ŘO. Režijní 
výdaje MAS je možné financovat díky realizaci projektu MAP II. 

 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci: 
- o změně termínu a místa konání oslavy 15. výročí založení MAS nově na 12. 9. 
  2019 v Pivovaru Kocour Varnsdorf 
- o zrušení Podnikatelské kavárny 27. 6. 2019 z technických důvodů 
- o vyhlášení výzvy OP Z na podporu sociálních podniků s alokací 6 400 000 Kč 
- o financování provozu MAS 

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


