
  
 
 

Zápis 
 

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

ze dne 24. 3. 2022 od 13 hodin 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 2 40 

Soukromý sektor   3 60 

Celkem  5 100 

 
 
Program:  
 
1. Personální změny v kanceláři MAS 
2. Informace o výsledku hospodaření MAS 
3. Komunitní energetika 
4. Informace o výstupu ze setkání se starosty obcí 
5. Schválení Výzvy č. 8 PRV 
6. Informace o MAP 
7. Informace o projektu CLLLD v OPZ + 2021 až 2027 
 
 
V úvodu přivítala Ing. Eva Hamplová přítomné členy představenstva. 
 
 
1. Personální změny v kanceláři MAS 
 
Ing. Eva Hamplová informovala o těchto personálních změnách v kanceláři MAS: 
- Mgr. Dana Štefáčková: od 1. 3. 2022 zaměstnána v MAS na poloviční úvazek 

s pracovní náplní zajištění PR a realizace programu na podporu komunitního 
života 

- Marcela Sabolová: ukončení úvazku v projektu MAP 
- Michal Svoboda: nástup do MAS od 20. 4. 2022 na poloviční úvazek s náplní 

práce zaměřenou na komunitní energetiku 
   

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o personálních 
změnách v kanceláři MAS Český sever. 

 
 
 



2. Informace o výsledku hospodaření MAS 
 
Členové představenstva obdrželi výsledovku MAS za rok 2021, ze které vyplývá, že 
MAS hospodařila kladným výsledkem 11 927,89 Kč.  
 
Dne 23. 3. 2022 proběhlo jednání členů kontrolního a monitorovacího výboru MAS, 
při které nebyly shledány žádné nedostatky v účetnictví. Nejpozději do srpna 2022 
proběhne účetní audit. 
 
Ing. Eva Hamplová znovu otevřela otázku členství v Destinačním fondu Českého 
Švýcarska. Již na jaře loňského roku se na jednání členů představenstva diskutovalo 
eventuální ukončení členství v tomto subjektu s ohledem na výši ročního členského 
příspěvku. 
 
Výše příspěvků dle úrovně členství a vývoj v dalších letech: 

 

 
Bc. Jan Šmíd: u nás v o. p. s. České Švýcarsko jsme schopni účtovat neziskovkám 
poloviční částku v kategorii „MINI“. 
 
Bc. Petra Vojtěchová: spolupráci mezi MAS a o. p. s. České Švýcarsko vidím na jiné, 
a to především partnerské bázi. Navrhuji svolat jednání obou stran s cílem uzavřít 
partnerskou smlouvu bez vzájemného účtování členských příspěvků nebo jen na 
symbolické úrovni. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření 
MAS za rok 2021 a o přípravě účetního auditu. 

 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever pověřuje Ing. Evu Hamplovou jednáním s 
ředitelem o. p. s. České Švýcarsko o sjednání partnerské smlouvy mezi MAS Český 
sever a o. p. s. České Švýcarsko. 

 
  
3. Komunitní energetika 
 
Ing. Mgr. Marek Hartych spolu s budoucím zaměstnancem MAS panem Michalem 
Svobodou přednesli prezentaci na téma Klimaticko-energetický management pro 
území MAS Český sever s uvedením příkladů dobré praxe komunitní energetiky          
v ČR. 



Na závěr tohoto bodu požádala Ing. Eva Hamplová přítomné členy představenstva       
o podporu při schvalování vstupu do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou 
energii a klima na další pracovní snídani dne 31. 3. 2022 v Doubici, kterou pořádá 
MAS pro starosty všech 41 obcí z území MAS Český sever.  
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o iniciativě MAS při 
prosazování komunitní energetiky na území MAS Český sever. 
 
Představenstvo schvaluje podporu při projednávání a schvalování vstupu do Paktu 
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima na pracovní snídani v Doubici 
dne 31. 3. 2022. 

 
 
4. Informace o výstupu ze setkání se starosty obcí 
 
Ing. Martin Kučera informoval členy představenstva o výstupu z osobních jednání 
s jednotlivými starosty v území MAS Český sever. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o výstupu z osobních 
jednání s jednotlivými starosty v území MAS Český sever. 

 
 
5. Schválení Výzvy č. 8 PRV 
 
Členové představenstva byli informováni o tom, že nám byla Řídícím orgánem dne 
17. 3. 2022 schválena změna SCLLD následovně: 
 
Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech:  
představenstvo rozhodlo navýšit alokaci o 5 365 050 Kč, což představuje 50% 
navýšení alokace. Představenstvo v souvislosti s tím rozhodlo, že nově budou 
podpořena písmena a) Veřejná prostranství v obcích a písm. e) Vybrané kulturní 
památky. Písmeno f) bylo z podpory vyřazeno 
 
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh:  
představenstvo rozhodlo o převodu zbývající nevyčerpané alokace do fiche 1.1.4 
Investice do zemědělských podniků 
 
Investice do zemědělských podniků: 
představenstvo rozhodlo navýšit alokaci o 3 219 030 Kč, což představuje 30% 
navýšení alokace 
 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 
představenstvo rozhodlo navýšit alokaci o 2 146 020 Kč, což představuje 20% 
navýšení alokace 
 



V souladu s úpravou alokací byly upraveny indikátory počtů podpořených projektů, 
které odpovídají současnému stavu a reálnému očekávání po úpravách alokací na 
období 2022 – 2023. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci změně SCLLD v tomto 
rozsahu: 
 
Fiche 421 – alokace bude navýšena o 5 365 050 Kč, předmětem podpory bude 
aktivita a) Veřejná prostranství v obcích, aktivita e) Vybrané kulturní památky. Aktivita 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven bude z podpory vyřazena. 
 
Fiche 116 – nevyčerpaná alokace bude převedena do fiche 114 
 
Fiche 114 – alokace bude navýšena o 3 219 030 Kč 
 
Fiche 117 – alokace bude navýšena o 2 146 020 Kč 
 
V souladu s úpravou alokací byly upraveny indikátory počtů podpořených projektů, 
které odpovídají současnému stavu a reálnému očekávání po úpravách alokací na 
období 2022 – 2023. 

 
 
Přechodné období 2022 - 2023 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Celková alokace  
z Fiche 

Zbývá z celkové 
alokace 

114 Investice do zemědělských podniků 16 151 151,00 300 024,00 

115 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

2 836 125,00 156 091,00 

116 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů 

387 504,00 0,00 

117 Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

13 915 324,00 4 969 307,00 

118 Sdílení zařízení a zdrojů 0,00 0,00 

119 Horizontální a vertikální spolupráce 
mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců 

0,00 0,00 

126 Předávání znalostí a informační 
akce 

134 946,00 134 946,00 

421 Podpora aktivit občanské 
společnosti - Základní služby a 
obnova 

17 365 050,00 9 940 501,00 

 
Aktuálně zbývá z celkové alokace 50 790 100 Kč ještě 15 500 869 Kč (informace RO 
SZIF ze dne 24. 3. 2022). Částka 15 500 869 se skládá ze zbývající (nevyčerpané) 
alokace 4 770 769 Kč a z navýšené částky 10 730 100 Kč. 
 
Na základě diskuse členů představenstva bylo rozhodnuto, že ve Výzvě č. 8 budou 
vyhlášeny fiche 114, 117 a 421 s tím, že celková zbývající alokace 15 500 869 Kč 
bude přerozdělena následujícím poměrem: 
 



Fiche 114 (30 % z celkové alokace) ………… 4 650 260 Kč 
Fiche 117 (20 % z celkové alokace) ………...  3 100 175 Kč 
Fiche 421 (50 % z celkové alokace) ………… 7 750 434 Kč 
 
Před vyhlášením Výzvy č. 8 byla fiche 421 byla upravena pro nové dvě aktivity 
včetně nových preferenčních kritérií. Návrh fiche byl schválen ze strany CP SZIF.  
 
Kancelář MAS požádá RO SZIF o schválení Výzvy č. 8 v nejbližším možném 
termínu. V žádosti o schválení výzvy musí být ponechána povinná 7 denní lhůta na 
rozhodnutí SZIF. Jako nejbližší termín pro vyhlášení tedy připadá pátek 1. 4. 2022. 
Příjem žádostí bude navržen od 1. 4. do 8. 5. 2022. Registrace vybraných žádostí na 
RO SZIF proběhne do 31. 8. 2022. Po schválení výzvy ze strany RO SZIF bude 
výzva včetně povinných dokumentů uveřejněna na webu MAS Český sever. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 8 PRV s tím, že 
předmětem výzvy budou fiche 114, 117 a 421. Celková alokace 15 500 869 Kč bude 
rozdělena na fiche následovně: 
 
Fiche 114 ….. 4 650 260 Kč 
Fiche 117 ….. 3 100 175 Kč 
Fiche 421 ….  7 750 434 Kč  

 

 

6. Informace o realizaci projektu MAP III 
 
Manažerka projektu paní Hana Kracmanová informovala přítomné členy 
představenstva o realizaci projektu MAP III pro ORP Varnsdorf a ORP Rumburk 
 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 
Doba realizace projektu: 1.3.2022 – 30.11.2023 
Výše celkových způsobilých výdajů = Výše finanční podpory: Kč 2 739 360,40 
 (přímé: 1 956 686,00 / nepřímé: 782 674,40) 
 
- maximum dle počtu zapojených škol a doby realizace dle Kalkulačky činí Kč         

2 740 tis. Kč  
- formální přijatelnost projektu schválena dne 20. 1. 2022, věcné hodnocení 

ukončeno 14. 3. 2022 
 
Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) 
prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP 
 
Projekt je realizován pouze pro území správního obvodu ORP Varnsdorf a ORP 
Rumburk a účastní se ho celkem 46 škol a školských zařízení (ZŠ a MŠ včetně 
Speciálních, ZUŠ) dle RED_IZO, což představuje celkem 56 IZO. 
 
Cíl projektu MAP III a uznatelné aktivity: 
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke 
zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního 
vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a 
plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických 
problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 
Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center 
(např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích       
a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi)                         
a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů 
VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 
 - překlenovací výzva do nového programového období – podpořen pouze proces  
   plánování  
-  cílem je zachovat proces plánování, kontinuálně jej podpořit a umožnit jeho rozvoj  
-  nebudou hrazeny implementační aktivity 
  
Výstupy MAP III: 
- aktualizovaná strategická část - Strategický rámec MAP do roku 2025  
- aktualizovaná implementační část - Akční plány na roky 2023, 2024, 2025 

(aktualizovaná analytická část zůstane u příjemce pro kontroly na místě)  
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o realizaci projektu MAP 
III.   

 
 
7. Informace o projektu CLLLD v OPZ+ v období let 2021 až 2027 
 
Mgr. Lenka Svobodová informovala přítomné členy představenstva o akčním plánu        
a přípravě projektu. V rámci tohoto specifického cíle bude umožněna realizace aktivit, 
které svojí podstatou patří do Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Aktivity 
budou primárně realizované prostřednictvím místních akčních skupin, případně jinými 
subjekty na území působnosti MAS se schválenou strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje dle čl. 32 nařízení o společných ustanoveních. Půjde tedy                 
o podporu místních aktérů založenou na hlavních principech a atributech CLLD, 
nicméně při implementaci nebudou plně využita všechna ustanovení uvedená v čl. 
33 nařízení o společných ustanoveních. 

Akční plán SCLLD 
Podporované aktivity 

• sociální práce a začleňování 
• komunitní práce / komunitní centra 
• zaměstnanost 
• prorodinná opatření  

 
Projekt SCLLD v OPZ+ 

• povinná pozice koordinátora 
• rozpočet se váže na velikost MAP 
• přímé/nepřímé náklady 60/40% 
• 2 po sobě jdoucí výzvy (3 + 3roky) 
• max. výše 1. projektu 12 mil. Kč 



Analytická východiska 
Nová strategie SCLLC MAS Český sever reflektuje klíčové závěry analytické části 
Integrované strategie území MAS shrnuté v přehledné formě SWOT analýzy se 
zásadním příspěvkem členů PS sociální.  
Index sociálního vyloučení (indikátory sociálního vyloučení: chudoba, vyloučení           
z bydlení, vyloučení z oficiálního trhu práce, nerovný přístup ke vzdělávání; 
zadluženost). 
 
Příprava akčního plánu a projektového záměru 
6. 4. 2022 od 13 h 
diskuse s aktéry k cílům a aktivitám projektu  
 
26. 4. 2022 od 9 do 11 h 
skupinová online konzultace MPSV  
 

• podzim 2022 - podání žádosti  
• schválení programového rámce pol. r. 2022 
• vyhlášení výzvy cca pol. r. 2022 
• podání žádosti 2. pol. r. 2022 
• realizace 1.1.2023 - 31. 12. 2025 
• vyhlášení 2. výzvy duben 2025  

 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o realizaci projektu 
CLLLD v OPZ+ v období 2021 až 2027. 

 
 
8. Různé 
 
Ing. Eva Hamplová pozvala přítomné na výjezdy, které organizuje MAS Český sever 
v těchto dvou termínech: 
16. – 18. 5. 2022 Jižní Čechy - komunitní energetika 
11. – 14. 7. 2022 Durynsko (Německo) – návštěva podpořených projektů 
 

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


