
 
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva a výběrové komise MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 10. 3. 2020 od 13 hod. 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 3 33,3 

Soukromý sektor 
  

6 66,7 

Celkový počet členů představenstva 
MAS, účastnících se hlasování 9 100 

 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Změna SCLLD 
3. Výzva IROP 
4. Výzva PRV 
5. Informace o OP Zaměstnanost 
6. Informace o OP Životní prostředí 
7. Změna členské základny MAS 

 
 
1. Zahájení 
 
Přítomné členy představenstva přivítala paní Bc. Petra Vojtěchová, zastupující 
v MAS právnickou osobu Svazek obcí Tolštejn, který se stal novým předsedou MAS 
po rezignaci Mysliveckého sdružení Vlčí prameny. 
 
2. Změna SCLLD (rozšíření o Článek 20 a změna alokace fichí) 
 
Na schůzi představenstva v říjnu 2019 byla na základě výsledků dotazníkového 
šetření, provedeného na jaře 2019 v obcích na území MAS, doporučena tvorba  nové 
fiche 421 na podporu projektů, zaměřených na kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven. Dále bylo rozhodnuto o přerozdělení nevyčerpané alokace u fichí, u nichž 
MAS zaznamenala trvalý nezájem ze strany potenciálních žadatelů, a to na projekty 
ve fichích, kde naopak zvýšený zájem žadatelů stále trvá, a dále na novou fichi 421. 
U fiche 421 v současné době probíhá komunikace mezi MAS a řídícím orgánem MZe 
ke stanovení konečné podoby preferenčních kritérií a jejich bodové hladiny. 
 
Úpravě alokace fichí a vzniku nové fiche 421 však musí nejprve předcházet změna 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020, která 
v původním znění Článek 20 neobsahovala, neboť o zařazení nového Článku 20 
rozhodl ministr zemědělství ČR až v průběhu tohoto programového období. 



Schválení změn ve Strategii je v kompetenci Valné hromady MAS. Poté bude zápis 
z VH zaslán na Řídící orgán ke konečnému schválení změny SCLLD. 
 
Změna alokace je následující: 
 

 Vznik nové fiche 421 pro článek 20 do Programového rámce PRV 

 Zrušení fiche 118 Sdílení zařízení a zdrojů v Programovém rámci PRV 

 Zrušení fiche 119 Horizontální a vertikální spolupráce v Programovém rámci PRV 

 Změna alokací - navýšení nerozdělených prostředků na fichi 114 Investice do 
zemědělských podniků a na fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 Snížení alokace na fiche 115, 116, 126, 424 

 Schválení alokace na Čl. 20, resp. fichi 421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

V následující tabulce je uvedena původní a nová alokace u stávajících fichí a nově 
vytvořené fiche 421: 

Fiche Název Fiche Původní alokace 
Kč 

Nová alokace Kč 
(po změně SCLLD) 

114 Investice do zemědělských podniků 8 000 000 11 000 000 

115 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

10 000 000 2 836 125 

116 Investice do lesnických technologií 5 000 000 460 000 
117 Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 
10 000 000 13 628 929 

118 Sdílení zařízení a zdrojů 4 000 000 0 

119 Horizontální a vertikální spolupráce 1 100 000 0 

126 Předávání znalostí a informační akce 960 000 134 946 
424 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 

Leader 
1 863 660 863 660 

421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

0 12 000 000 

 Celkem  40 923 660  40 923 660  

 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o potřebě provést 
změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Změna spočívá v provedení 
následujících bodů: 
 vznik nové fiche 421 pro článek 20 do Programového rámce PRV 

 zrušení fiche 118 Sdílení zařízení a zdrojů v Programovém rámci PRV 

 zrušení fiche 119 Horizontální a vertikální spolupráce v Programovém rámci PRV 

 změna alokací - navýšení nerozdělených prostředků na fichi 114 Investice do 
zemědělských podniků a na fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 snížení alokace na fiche 115, 116, 126, 424 



 schválení alokace na Čl. 20, resp. fichi 421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

Nová alokace po změně SCLLD: 
Fiche Název Fiche Původní alokace 

Kč 
Nová alokace Kč 

(po změně) 
114 Investice do zemědělských podniků 8 000 000 11 000 000 

115 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

10 000 000 2 836 125 

116 Investice do lesnických technologií 5 000 000 460 000 

117 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

10 000 000 13 628 929 

118 Sdílení zařízení a zdrojů 4 000 000 0 

119 Horizontální a vertikální spolupráce 1 100 000 0 

126 Předávání znalostí a informační akce 960 000 134 946 

424 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader 1 863 660 863 660 

421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

0 12 000 000 

 Celkem  40 923 660  40 923 660  

 
 
3. Výzva IROP 
 
Projektový manažer pro IROP Ing. Martin Kučera informoval o ukončených výzvách 
IROP č. 4, 5, 6 a 7. Přijato bylo celkem 17 žádostí. Hodnocení VK proběhlo za 
přítomnosti zástupců CRR. Způsobilé výdaje podpořených žádostí činí celkem          
64 072 685 Kč. 
 
Ing. Martin Kučera dále informoval o přípravě zřejmě již poslední výzvy MAS na 
podporu projektů, zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání. Zbývající alokace 
činí 19 979 291,27 Kč. Vyhlášení výzvy se předpokládá v květnu nebo červnu 2020.  
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení výzvy MAS v rámci IROP 
s alokací ve výši 13 979 291,27 Kč. Výzva bude zaměřena na zvyšování kvality 
vzdělávání v MAS Český sever a její vyhlášení se předpokládá v květnu nebo červnu 
2020.  

 
 
4. Výzva PRV 
 

V současné době je ukončena Výzva č. 5, bylo vybráno 23 žádostí s celkovou výší 
dotace 4 262 025 Kč. Plánuje se vyhlášení Výzvy č. 6, ve které budou všechny 
zbývající fiche včetně nové fiche 421. Alokace je určena v návaznosti na změnu 
SCLLD viz bod č. 2 tohoto zápisu.  
 
Vzhledem k tomu, že se částka nevyčerpané alokace u PRV neustále vyvíjí ve vazbě 
na trvale probíhající proces realizace projektů a jejich vyúčtování po ukončení 



realizace, je uvedená částka zbývající alokace nepřesná (resp. platila v říjnu 2019). 
Aktuální výše alokace bude zjištěna dle statistiky na Portálu farmáře před žádostí 
MAS o schválení Výzvy č. 6 ze strany SZIF. Výzva bude vyhlášena na jaře 2020 
poté, až bude ze strany ŘO schválena změna Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje a znění fiche 421, resp. její preferenční kritéria a odpovídající 
bodové hodnocení. 
 
Navržená alokace fichí na zbývající období 2014 – 2020. Fiche budou předmětem 
Výzvy č. 6. Fiche 424 je zaměřena na projekty spolupráce a nebude obsažena ve 
Výzvě č. 6. 
 
Fiche 114 …..   6 928 025 Kč 
Fiche 115 …..   2 500 000 Kč 
Fiche 117 …..   3 000 000 Kč 
Fiche 421 ….. 12 000 000 Kč 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 6 v rámci PRV na 
jaře 2020. Aktuální výše alokace bude zjištěna dle statistiky na Portálu farmáře před 
žádostí MAS o schválení výzvy ze strany SZIF. 
 
 
5. Informace o OP Zaměstnanost 
 

Ing. Eva Hamplová, projektová manažerka pro OP Zaměstnanost, informovala o 
průběhu současné výzvy na podporu sociálního podnikání, v níž byly přijaty 3 žádosti 
na vznik sociálního podniku. Všechny tři žádosti vyhověly formální kontrole. Alokace 
na výzvu činí 4 665 500 Kč. 
 
Projekt: Rozšíření oboru podnikání firmy CESAR TRADE s. r. o. jako podpora 
zaměstnanosti města Varnsdorf 
Celkové způsobilé výdaje: 4 630 020 Kč 
 
Projekt: Sociální podnik PPikanto 
Celkové způsobilé výdaje: 4 665 500 Kč 
 
Projekt Sehoreca 
Celkové způsobilé výdaje: 4 661 250 Kč 
 
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, způsobilé výdaje každé žádosti činí celou 
alokaci (v případě PPikanto) nebo téměř celou alokaci (v případě CESAR TRADE s. 
r. o., Sehoreca) výzvy. Z formálního hodnocení externího hodnotitele vyplývá, že 
všechny tři projekty jsou kvalitní a zasluhovaly by podporu, na kterou však alokace 
není k dispozici v dostatečné výši.  
 
Ing. Eva Hamplová se proto svým dopisem obrátila na MPSV s žádostí o navýšení 
alokace, abychom mohli podpořit všechny tři projekty. Podle obdržené odpovědi 
bude možnost projednána na MPSV v březnu, budeme proto čekat na vyjádření 
ministerstva v dubnu 2020.  



Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO 
1 ….. ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje, aby níže uvedené projekty byly 
předmětem hodnocení Výběrové komise MAS dne 12. 3. 2020: 
 

 Rozšíření oboru podnikání firmy CESAR TRADE s. r. o. jako podpora 
zaměstnanosti města Varnsdorf 

 Sociální podnik PPikanto 

 Projekt Sehoreca 

 
 
6. Informace o OP Životní prostředí 
 

V současné době běží Výzva č. 3, byly přijaty 4 žádosti v celkové výši 2 mil. Kč. 
Všechny projekty jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně. Po formálních kontrolách 
byli žadatelé vyzváni k provedení opravy ve stanovené lhůtě před hodnocením VK. 
Na poslední Stálé národní konferenci zazněla (zatím nepotvrzená) informace, že by 
mělo být umožněno ještě jednu výzvu v OP Životní prostředí vyhlásit. Pokud by se 
tato informace nepotvrdila, považuje se Výzva MAS č. 3 za poslední. 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO 
 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o průběhu Výzvy č. 3 v rámci OP Životní 
prostředí. 
 
 
7. Změna členské základny MAS 

 
Kancelář MAS obdržela dvě nové členské přihlášky dvou právnických osob – Thonmi 
z. s. Velký Šenov a Andres a Andres, s. r. o. z Dolní Poustevny. Představenstvo 
souhlasí se vznikem členství těchto subjektů s platností od 10. 3. 2020.  
 
Kancelář MAS současně informovala o zájmu končit své členství MAS dvou fyzických 
osob – paní Hany Michalové a pana Martina Zíky. Oba jmenovaní ani po urgencích 
neuhradili členské příspěvky za rok 2019, což je důvodem ke zrušení členství v MAS 
v souladu se stanovami MAS. 
 
 Schválení odpisu pohledávky je v kompetenci Valné hromady, která proběhne ihned 
po ukončení této schůze představenstva MAS. Kancelář MAS oznámí písemně paní 
Michalové a panu Zíkovi ukončení jejich členství v MAS. 
 

Hlasování o usnesení: 
9 … PRO 
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje ukončení členství paní Hany Michalové 
a pana Martina Zíky v MAS Český sever s platností ke dni 10. 3. 2020.  

 



Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala členy představenstva o 
situaci, kdy se MAS při každé změně složení členské základny blíží ke kritické hranici 
procentuálního zastoupení veřejného a soukromého sektoru, kdy podle 
standardizace a stanov MAS nesmí veřejný sektor překročit zastoupení více než 49 
%. 
 
V současné době jsou ve členské základně mj. obce Dolní Poustevna, Chřibská, 
Krásná Lípa, Doubice, Rybniště a Staré Křečany, které jsou současně také členem 
svazku obcí, který je rovněž členem MAS. V podstatě jde o jakousi duplicitu členství. 
 
Ing. Eva Hamplová proto navrhuje oslovit tyto obce a požádat je, aby se vzdaly 
svého členství v MAS, díky čemu by se zastoupení veřejného sektoru v MAS snížilo 
na příznivější procento. Pro tyto obce by zrušení jejich členství v MAS neznamenalo 
žádnou újmu.  
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO 
 
Představenstvo ukládá Ing. Evě Hamplové jednat s obcemi Dolní Poustevna, 
Chřibská, Krásná Lípa, Doubice, Rybniště a Staré Křečany o zrušení jejich členství 
v MAS. 

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 


