
 
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 1. 10. 2019 od 13 hod. 

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

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 1 14 

Soukromý sektor 
  

6 86 

Celkový počet členů představenstva MAS, 
účastnících se hlasování 7 100 

 
 
Program:  
1. Schválení Výzvy MAS k podání žádosti o dotaci v OP ŽP 
2. Realizace SCLLD – IROP, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, PRV, podpora 

spolků 
3. Článek 20 PRV – tvorba nových fichí 
4. Informace o realizaci MAP II 
5. Různé  
 
 
Úvod 
 
Předseda MAS přivítal přítomné členy představenstva.  
 
 
1. Schválení Výzvy MAS k podání žádosti o dotaci v OP ŽP 
 
Byla projednána příprava následujících výzev MAS pro podání žádostí o dotaci 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Konkrétní termín vyhlášení výzev 
bude znám po schválení ze strany Řídícího orgánu, předpoklad vyhlášení v průběhu 
října 2019. 
 
Výzva č. 3 - Výsadba dřevin 
Alokace 5 953 560 Kč 
Termín příjmu: říjen 2019 – 6. 1. 2020 
 
Výzva č. 2 – Realizace sídelní zeleně 
Alokace 10 000 000 Kč 
Termín příjmu: říjen 2019 – 6. 1. 2020 
 



 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 3 Výsadba dřevin, 
alokace 5 953 560 Kč, Výzvy č. 2 Realizace sídelní zeleně, alokace 10 mil. Kč.  
 
 
2. Realizace SCLLD – IROP, OP ŽP, OP Z, PRV 
 
a) IROP 
    Ve Výzvě č. 4 prošlo všech 9 projektů úspěšně kontrolou formálních náležitostí. Ve 

Výzvě č. 5, 6, a 7 kontrola formálních náležitostí dosud probíhá. Zbývající alokace 
ve výši 74 mil. Kč bude v případě podpory přijatých žádostí téměř vyčerpána. 

 
b) OP Životní prostředí 
    V průběhu naší právě ukončené výzvy (byla ukončena 30. 9. 2019) došlo ke 

změně pravidel, zájemci proto podají své žádosti v naší nové výzvě viz bod 1 
tohoto zápisu.  

 
c) OP Zaměstnanost 

V září byla vyhlášena výzva na zbývající alokaci s možností podpory sociálního 
podnikání. Dne 16. 10. pořádá naše MAS bezplatný seminář pro zájemce o dotaci. 
Všechny monitorovací indikátory máme již splněny.  
 
Máme informaci o tom, že v budoucnu by MAS údajně již neměly realizovat OP Z. 
Ministerstvo chce prostředky převést do dopravy, částka se má snížit o jednu 
třetinu a v tom případě budou z OP Zaměstnanost MAS vyloučeny, případně 
zůstanou jen ty MAS, které mají na svém území sociálně vyloučené lokality (což 
má i naše MAS). V současné době probíhá připomínkování. Zatím nejsou uvedeny 
částky ani realizátoři. Podobná situace je téměř ve všech operačních programech, 
kde je podpora venkova. 

 
d) Program rozvoje venkova 

Letos naše MAS vyhlásila Výzvu č. 5, přijali jsme 25 žádostí, do termínu 
hodnocení odstoupili 2 žadatelé. Výběrová komise hodnotila 23 žádostí, všechny 
žádosti byly vybrány k podpoře: 
 
Fiche 116: 2 žádosti, požadovaná dotace celkem 460 000 Kč 
Fiche 117: 20 žádostí, požadovaná dotace celkem 4 013 579 K4 
Fiche 126: 1 žádost, požadovaná dotace 134 946 Kč 

 
Vybrané žádosti byly registrovány na RO SZIF do 31. 8. 2019. Dosud probíhá 
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na RO SZIF, očekáváme, že 
v průběhu října již obdržíme tzv. chybníky. 

 
e) Podpora spolkové činnosti 

MAS vyhlásila první výzvu na podporu spolkové činnosti z programu Podpora 
komunitního života na venkově pro rok 2019, který schválil Ústecký kraj 
Usnesením zastupitelstva č. 034/15Z/2018. Jednalo se o podporu 3 aktivit. Bylo 
vybráno celkem 17 projektů. V současné době jsme podali hlášení na Krajský úřad 
ÚK s přehledem a popisem všech projektů. V prosinci 2019 bude na KÚ ÚK 



schváleno druhé kolo tohoto programu na rok 2020. Před vyhlášením nové výzvy 
chceme projednat nová nebo upřesněná preferenční kritéria pro výběr projektů, na 
příští schůzku představenstva připravíme návrh nového znění kritérií. Nyní se již 
proplácejí uskutečněné a vyúčtované projekty. Předpokládáme, že nedočerpané 
prostředky použijeme na podporu projektů tzv. pod čarou. Výzva měla v našem 
území dobrý ohlas a počet přijatých žádostí převyšoval určenou alokaci. 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český bere na vědomí informaci o realizaci IROP, OP ŽP, 
OPZ, PRV a Programu na podporu komunitního života na venkově pro rok 2019 a 
přípravu Programu na podporu komunitního života na venkově pro rok 2020.  
 
 
3. Článek 20 PRV – tvorba nových fichí 
 
Ministr zemědělství schválil dne 4. 3. 2019 aktualizaci Pravidel Programu rozvoje 
venkova 2014 - 2020, které se týkají zejména implementace Článku 20 Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1305/2013. Rozšíření podpory se týká těchto aktivit: 

a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy (investice nenavyšující kapacitu zařízení) 
c) Hasičské zbrojnice 
d) Obchody pro obce 
e) Vybrané kulturní památky 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
g) Stezky 
h) Muzea a expozice pro obce 

 
Finanční spoluúčast obcí, resp. oprávněných žadatelů, činí 80 % z celkových 
způsobilých výdajů. Podmínkou je povinná příloha s prohlášením obce, že má plán 
nebo program rozvoje obce, schválený zastupitelstvem svým usnesením. Součástí 
toto přílohy je potvrzení, že realizace projektu je dle údajů ze Žádosti o dotaci 
prováděna v souladu s tímto plánem nebo program. 
 
Zařazení Článku 20 umožňuje přerozdělit nevyčerpanou alokaci u fichí, u nichž je 
mezi žadateli dlouhodobý nezájem, na ostatní fiche a nově na Článek 20. V novém 
programovém období byla podpora obcí a výše uvedených aktivit bohužel vyřazena, 
což mělo u zástupců obcí negativní ohlas. Z tohoto důvodu jsme uvítali zařazení 
Článku 20 do pravidel a provedli jsme v  březnu a opakovaně ještě v květnu 2019 
dotazníkové šetření u starostů obcí na území MAS. Z celkového počtu 41 obcí jsme 
obdrželi odpověď od 10 obcí. Dotazovali jsme se především na připravenost 
projektového záměru k realizaci a výši finančního objemu. Z vyhodnocení dotazníků 
vyplynul největší zájem o tyto aktivity: 
 
Aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven ………………….. 8 obcí 
Aktivita a) veřejná prostranství v obcích ………………………………….... 7 obcí 
Aktivita b) mateřské a základní školy ……………………………………….. 6 obcí 
 
Výsledky tohoto šetření byly podkladem pro přípravu tří nových fichí na uvedené tři 
aktivity, které bude potřeba prodiskutovat, schválit a určit novou alokaci. 



 
Členové představenstva obdrželi v předstihu k prostudování návrh nových fichí 
včetně preferenčních kritérií a bodové hladiny, a dále přehled čerpání dotací PRV 
v období 2014 – 2020, resp. od dosud vyhlášených výzev MAS č. 1 až 5.  
 
Výzva 
MAS 

Fiche 114 Fiche 115 Fiche 116 Fiche 117 Fiche 118 Fiche 119 Fiche 126 Fiche 424 

Název 
fiche 

Investice do 
zemědělskýc
h podniků 

Zpracování a 
uvádění na 
trh 
zemědělskýc
h produktů 

Investice do 
lesnických 
technologií 

Podpora 
investic na 
založení nebo 
rozvoj 
nezemědělsk
ých činností 

Sdílení 
zařízení a 
zdrojů 

Horizontální 
a vertikální 
spolupráce 

Předávání 
znalostí a 
informační 
akce 

Činnosti 
spolupráce 
v rámci 
iniciativy 
Leader 

1 0 0 0 1 606 500 0 0 0 0 
3 2 101 800 0 0 1 495 157 0 0 0 0 
4 3 829 800 336 125 0  1 654 068 0 0 0 0 
5 0 0 460 000 4 013 579 0 0 134 946 0 
Čerpání 
celkem 

5 931 600 336 125 460 000 8 769 304 0 0 134 946 0 

Celková 
alokace 
na 2014-
2020 

8 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 4 000 000 1 100 000 960 000 1 863 660 

Zbývá 
vyčerpat 

2 068 400 9 663 875 4 540 000 1 230 696 4 000 000 1 100 000 825 054 1 863 660 

 

 
Členové představenstva obdrželi v předstihu následující návrh MAS na přerozdělení 
nevyčerpané alokace na ostatní fiche a nový Článek 20. Návrh přerozdělení 
zohledňuje zjištěný zájem u oprávněných žadatelů ve fichi 114, 115 a 117 v dalších 
výzvách MAS.  
 
Návrh na přerozdělení nevyčerpané alokace: 
Fiche 116      4 540 000 
Fiche 118      4 000 000 
Fiche 119      1 100 000 

Fiche 115      7 163 875      
Fiche 126         825 054 
Fiche 424      1 000 000 
Nevyčerpaná alokace celkem    18 628 929 
Přesun do fiche 114    - 3 000 000 
Rozdíl     15 628 929 
Přesun na Článek 20   -12 000 000 

Rozdíl      3 628 929  
Zůstatek přesunout do fiche 117   -  3 628 929 
Zůstatek                    0 
 
Návrh nové alokace u dosavadních fichí: 

 Fiche 114 Fiche 115 Fiche 116 Fiche 117 Fiche 118 Fiche 119 Fiche 126 Fiche 424 

Název 
fiche 

Investice do 
zemědělských 
podniků 

Zpracování a 
uvádění na 
trh 
zemědělskýc
h produktů 

Investice do 
lesnických 
technologií 

Podpora 
investic na 
založení nebo 
rozvoj 
nezemědělsk
ých činností 

Sdílení 
zařízení a 
zdrojů 

Horizontální 
a vertikální 
spolupráce 

Předávání 
znalostí a 
informační 
akce 

Činnosti 
spolupráce 
v rámci 
iniciativy 
Leader 

 5 068 400 2 500 000 0 4 895 625 0 0 0 863 660 



Článek 20 (alokace bude určena po diskusi): 
Aktivita a) Veřejná prostranství v obcích ? 
Aktivita b) Mateřské a základní školy ? 
Aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven ? 
Alokace na Článek 20 celkem 12 000 000 
 
Po diskusi přítomných členů představenstva bylo navrženo vytvořit jednu fichi na 
podporu aktivity f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, u které MAS 
zaznamenala největší zájem obcí při dotazníkovém šetření. Z tohoto důvodu bude do 
této fiche přiřazena celá alokace ve výši 12 mil. Kč, která byla vyčleněna na Článek 
20. 
 
Návrh preferenčních kritérií: 

A. Celková výše způsobilých výdajů  
a) do 600 tis. Kč včetně …………. 20 bodů 
b) do 1 100 tis. Kč včetně ………  10 bodů 
c) do 1 500 tis. Kč včetně ………    5 bodů 

 
B. investice do: 

a) obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy ………………… 20 bodů 
b) společenské, koncertní a divadelní sály, kina ………………….  10 bodů 
c) klubovny, sokolovny a orlovny, obecní knihovny ………………    5 bodů 

 
C. Celková výše způsobilých výdajů projektu je z největší části vázána na: 

a) pořízení technologie a dalšího vybavení ………………………..  20 bodů 
b) rekonstrukci/obnovu/rozšíření včetně zázemí ………………….  10 bodů 

 
D. Počet obyvatel ke dni podání žádosti o dotaci 

a) do 500 obyvatel ……………………………………………………   10 bodů 
b) 501 a více obyvatel ……………………………………………….      5 bodů 

 
E. a)  Projektový záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne … 

usnesením č. a jeho realizace je prováděna v souladu  
s tímto plánem, přílohu tvoří část plánu/programu rozvoje obce, obec má 
schválenou strategii rozvoje obce v aplikaci OBCEPRO …………. 10 bodů 
c) Projektový záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne …  
usnesením č. …a jeho realizace je prováděna v souladu  
s tímto plánem, přílohu tvoří část plánu/programu rozvoje obce …   5 bodů  

 
Po diskusi nad návrhem preferenčních kritérií bylo navrženo vyřadit kritérium B a 
podporovat investici do všech typů uvedených zařízení. 
 
Preferenční kritérium A, C, D a E bude při tvorbě fiche konzultováno s Řídícím 
orgánem, jehož stanovisko je konečné a návrh kritérií schvaluje. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever  schvaluje rozšíření SCLLD o Článek 20, aktivitu    
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a s tím související vznik nové fiche. 

 



Dalším bodem diskuse bylo přerozdělení nevyčerpané alokace na dosavadní fiche. 
Z diskuse vyplynulo, že konečné přerozdělení bude následující. Oproti návrhu bude 
navýšena fiche 114 o částku 1 859 625 Kč na úkor fiche 117. 
 
Konečná výše alokace u fichí: 

 Fiche 114 Fiche 115 Fiche 116 Fiche 117 Fiche 118 Fiche 119 Fiche 126 Fiche 424 Fiche  
Článek 20  

 Investice do 
zemědělský
ch podniků 

Zpracování 
a uvádění 
na trh 
zemědělsk
ých 
produktů 

Investice 
do 
lesnických 
technologií 

Podpora 
investic na 
založení 
nebo 
rozvoj 
nezeměděl
ských 
činností 

Sdílení 
zařízení a 
zdrojů 

Horizontáln
í a 
vertikální 
spolupráce 

Předávání 
znalostí a 
informační 
akce 

Činnosti  
spolupráce  
v rámci 
 iniciativy  
Leader 

Aktivita f) 
Kulturní a 
spolková 
zařízení 
 

 6 928 025 2 500 000 0 3 000 000 0 0 0 863 660 12 000 000 

 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schválilo konečnou alokaci fichí na období 2014 – 
2020 následovně: 
Fiche 114 …………………..     6 928 025 Kč 
Fiche 115 …………………..     2 500 000 Kč 
Fiche 116 ………………….                    0 Kč 
Fiche 117 ………………….      3 000 000 Kč 
Fiche 118 ………………….                    0 Kč 
Fiche 119 ………………….                    0 Kč 
Fiche 126 ………………….                    0 Kč 
Fiche 424 ………………….         863 660 Kč 
Fiche 200 (Článek 20) ………12 000 000 Kč 

 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje celkovou alokaci na Článek 20, aktivitu 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven ve výši 12 mil. Kč s čerpáním 
v programovém období 2014 – 2020. 
 
 
4. Informace o realizaci MAP II, Animace škol - šablony 

 
MAP II: 
Probíhají pravidelná pracovní setkání členů realizačního týmu MAP II. Informace o 
realizaci jsou pro veřejnost i jako povinná publicita projektu uveřejňovány na webu 
MAS a facebooku. Na projekt je ze strany škol velmi pozitivní ohlas. Realizační 
tým má k dispozici přehled čerpání prostředků na podporu gramotnosti a klíčových 
kompetencí, na vzdělávání pedagogů a na aktivity spolupráce škol.  
 
Animace škol - Šablony: 
Šablony I - 24 žádostí pro 24 škol v objemu 15,3 mil. Kč 
Šablony II - 28 žádostí pro 28 škol v objemu 22 mil. Kč 
 



Administrativní servis, který poskytuje MAS ředitelům ZŠ a MŠ, představuje velký 
objem práce, spojený s výkonem vysokého počtu pracovních cest na území 41 
obcí a měst, které zahrnuje územní působnost MAS Český sever.  

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o realizaci MAP II             
a Animace škol – šablony.  
 
 

5. Různé 
 

a) Ing. Eva Hamplová připomněla, že realizace obou projektů MAP II a Animace škol 
– Šablony stojí na hlavní koordinátorce p. Hance Kracmanové, proto je to pro ni 
časově velmi náročné. To je důvodem k projednání návrhu na navýšení stavu 
zaměstnanců MAS o 1 pracovníka. Spolupráce se školami na našem území, která 
se vytvořila díky paní Kracmanové, je perfektní, avšak časová a technická 
náročnost poskytovaného servisu školám je v současné době již značná. Paní Ing. 
Eva Hamplová provedla rozpočet mzdových prostředků v souvislosti s realizací 
projektů na další období.  
 
Díky velikosti MAS je možné přijmout 1 pracovníka na několik částečných úvazků 
z více projektů. 
 
Rozpočet známe do roku 2023, od roku 2021 bude souběžně běžet nové 
programové období. Ing. Eva Hamplová již jednala s osobou, která má potřebnou 
kvalifikaci a bude pracovní posilou pro výkon výše uvedených úvazků 

 

Hlasování o usnesení:   
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje zřízení jednoho pracovního místa od      
1. 11. 2019 v projektu MAP II a ke koordinaci regionální značky Českosaské 
Švýcarsko regionální produkt. 

 
 
b) Ing. Miroslav Jemelka informoval přítomné o svém záměru ukončit své působení 

ve funkci předsedy MAS. Po předchozí poradě s Ing. Evou Hamplovou se rozhodl 
práci předsedy vykonávat do jarní valné hromady MAS Český sever v roce 2020. 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí záměr Ing. Miroslava Jemelky 
ukončit svou činnost ve funkci předsedy MAS do Valné hromady MAS na jaře 2020. 
 
c) Ing. Eva Hamplová informovala představenstvo MAS o záměru podat přihlášku 

MAS Český sever, z. s. ke členství v Asociaci regionálních značek, z. s.  
 

MAS Český sever byla zakládající osobou regionální značky Českosaské Švýcarsko 

regionální produkt a od jejího vzniku až dosud je členem certifikační komise pro 
udílení certifikátů. Po celou dobu existence značky spolupracovala MAS 
s koordinátorem RZ, tj. s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko při 



vydávání tiskovin, pravidelné aktualizaci katalogu nositelů RZ a při propagaci 
regionální značky na regionální i celostátní úrovni (farmářské trhy, festivaly lokální 
ekonomiky, výstava Země živitelka v Českých Budějovicích, Zahrada Čech                 
v Litoměřicích apod.).  

 
Zástupci o. p. s. České Švýcarsko a MAS Český sever, z. s. se dohodli na změně 
právnické osoby koordinátora a na předání příslušné dokumentace k 30. 9. 2019. 
MAS Český sever, z. s. převezme od o. p. s. České Švýcarsko funkci koordinátora 
s cílem zajistit další fungování regionální značky. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje podání přihlášky MAS ke členství 
v Asociaci regionálních značek, z. s. 
 
Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje převzetí agendy koordinátora regionální 
značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt.  
 
 
 
Závěr 
Předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka poděkoval přítomným za účast na jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zapsala: Dana Dudková 


