
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever 

ze dne 12. 8. 2021 od 14 hod. 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 3 33 % 

Soukromý sektor   6 67 % 

Celkem  9 100 % 

 
 
Program:  
 
1. Schválení Výzvy č. 9 IROP 
2. Informace o realizaci SCLLD 
3. Informace o finalizaci SCLLD 2021 - 2027 
 
 
1. Schválení Výzvy č. 9 IROP 
 
Členové představenstva obdrželi v předstihu návrh textu Výzvy č. 9 k předkládání 
žádostí o podporu z IROP včetně vzoru kontrolních listů formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Výzva bude vyhlášena 1. 10. 2021 a příjem žádostí bude ukončen 29. 
10. 2021. Výzva je zaměřena na zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání – 
zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Alokace je stanovena ve výši 
1 523 132,68 Kč. 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 9 z IROP s názvem 
MAS Český sever – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování 
kvality vzdělávání v MAS Český sever. Alokace výzvy byla stanovena ve výši 
1 523 132,68 Kč. 

 
 
2. Informace o realizaci SLLD 
 
Dne 10. 8. 2021 proběhlo jednání Výběrové komise MAS, na kterém byly hodnoceny 
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, přijaté na MAS v rámci Výzvy č. 7. 
Výsledky hodnocení a schválení výběru projektů byly předmětem samostatného 



jednání členů představenstva od 13 hod. Z jednání byl pořízen samostatný zápis a 
prezenční listiny. 
 
Ing. Eva Hamplová informovala o probíhajícím dotazníkovém šetření, ke kterému 
přišel podnět od paní starostky z obce Dolní Podluží. Týká se Článku 20 a možnosti 
ev. rozšířit současnou fichi 421 na další aktivity, které PRV ve Článku 20 nabízí: 
 
a) veřejná prostranství v obcích 
b) mateřské a základní školy 
c) hasičské zbrojnice 
d) obchody pro obce 
e) vybrané kulturní památky 
f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (současná fiche 421) 
g) stezky 
h) muzea a expozice pro obce 
 
Dotazníky byly rozeslány na obce na území MAS, uzávěrka odpovědí je v pátek 13. 
8. 2021. V současnosti je možné ve fichi 421 prostřednictvím naší MAS podpořit 
projekty zaměřené na aktivitu f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Tato 
aktivita byla v roce 2019 vybrána na základě výsledků tehdejšího průzkumu zájmu 
obcí z území MAS Český sever. 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o probíhajícím 
dotazníkovém šetření ohledně Článku 20 a zájmu obcí o rozšíření aktivit. 

 
 
3. Informace o finalizaci SCLLD MAS Český sever na období 2021 - 2027 
 
Ved. prac. SCLLD Ing. Eva Hamplová zaslala členům MAS dne 9. 8. 2021 
v elektronické podobě návrh koncepční části Strategie MAS Český sever na období 
2021 – 2027 k připomínkám. Uzávěrka pro zasílání připomínek je v pátek 13. 8. 
2021. Konečná podoba s případnými zapracovanými připomínkami bude členům 
MAS zaslána e-mailem s podrobnými instrukcemi v pondělí 16. 8. 2021 ke schválení 
formou per rollam. Schválenou finální podobu SCLLD zašle MAS ve stanovené lhůtě 
na ŘO. 
 

Hlasování o usnesení: 
9 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o finalizaci SCLLD 2021 
– 2027. 
 

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


