MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČ: 26658691

Zápis z jednání správní rady MAS
Jednání správní rady MAS Rozkvět, z.s., ze dne 19.2.2019 od 9.30 hod v prostorech jednacích
prostorech Češnovického hostince v Češnovicích..
Přítomni: Irena Pekárková, Petr Leber, Jaroslav Houba, Jaroslav Havel, Milan Pešek, Jiří Iral,
Milan Přibyl
Další účastníci jednání: pracovnice kanceláře MAS.

Program zasedání:
1. Úvod.
2. Zpráva o realizaci SCLLD – projednání a schválení.
3. Střednědobé hodnocení a návrh úprav strategie pro zbytek plánovacího období.
4. Příprava a schválení Výzev MAS z PRV a OPZ.
5. Zpráva o realizaci Plánu zlepšování MA21 za rok 2018 – projednání a schválení
6. Návrh Plánu zlepšování MA21 za rok 2019 – projednání a schválení
7. Různé

Ad 1) Na úvod byla zkontrolována usnášení schopnost Správní rady a poměr přítomných členů
z hlediska zastoupení veřejného a soukromého sektoru.
Ad 2) Pí Hůrská informovala o Zprávě o realizaci SCLLD.
Usnesení 2019/02/19/01: Správní rada schvaluje Zprávu o realizaci SCLLD.
Ad 3) Pí Hůrská informovala o přípravě střednědobého hodnocení SCLLD a o změně
Finančního plánu IROP.
Finanční plán bude do roku 2018 upraven dle reálného čerpání v jednotlivých Opatřeních, v
dalších letech bude alokace Finančního plánu snížena u Opatření Školství, z důvodu stavu plnění
plánovaných Indikátorů SCLLD.
V tomto Opatření je splněn hlavní výstupový indikátor na 80% (podpořeny byly již 4 projekty z
původně plánovaného počtu 5, vše v rámci jedné výzvy), kdežto u dalších Opatření jsou hlavní
indikátory naplněny pouze z 33% Opatření Prorodinná opatření, administrována doposud 1
výzva), resp. 66% (v tomto Opatření Sociální služby již byly administrovány 2 výzvy).
Z dosud zrealizovaných projektů v Opatření Školství je zřejmé, že se snížila průměrná částka na
projekt v tomto Opatření; pomineme-li komplexní projekt s rozpočtem cca 5 mil. Kč, činil
průměrný rozpočet u dalších podaných projektových žádostí cca 1,2 mil. Kč, nejnižší rozpočet
projektu pak činil cca 0,4 mil. Kč.
Je tedy zřejmé, že i po snížení alokace na toto Opatření je vysoká pravděpodobnost splnění
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plánovaných indikátorů SCLLD pro Opatření Školství i pro Programový rámce IROP jako celek,
což považujeme za zásadní. Současně bude Finanční plán snížen o 2 035 978 Kč, protože ke dni
31.10.2018 došlo k přepočtu alokace. Také bude upraven text dle požadavků Akceptačního
dopisu Programovém rámci IROP a ve Finančním plánu SCLLD. Ke schválení změn bude
Členská schůze vyzvána formou per rollam bezprostředně po odsouhlasení ze strany ŘO IROP.
Usnesení 2019/02/19/02: Správní rada bere na vědomí přípravu střednědobého hodnocení
SCLLD a změny finančního plánu IROP.
Ad 4) Pí Hůrská informovala o připravované výzvě PRV výzva po schválení z RO SZIF bude
vyhlášena v dubnu 2019 s registrací projektů v červenci 2019 s celkovou alokací 15,9 mil Kč.
Alokace na jednotlivé fiche:
F1 – mikropodnik – 1 mil. Kč, F2 – Zpracování zemědělských produktů – 6 mil Kč, F4 – Lesnické
technologie – 0,9 mil Kč, F5 – Krátké řetězce – 2 mil Kč a F6 – Cestovní ruch – 6 mil Kč.
Usnesení 2019/02/19/03: Správní rada schvaluje vyhlášení 6. výzvy MAS z PRV.
Pí. Fakenbergová informovala o připravovaných výzvách z OPZ vyhlašovaných na konci únoravýzva č. 8 -Prorodinná opatření a mimoškolní aktivityIII. s alokací 2 mil Kč a výzva č. 9 Sociální služby a sociální začleňování III. s alokací 3,953 mil Kč.
Usnesení 2019/02/19/04: Správní rada schvaluje vyhlášení 8 a 9. výzvy z OPZ.
Usnesení 2019/02/19/05: Správní rada projednala Zpráva o realizaci Plánu zlepšování MA21
za rok 2018.
Usnesení 2019/02/19/06: Správní rada projednala Návrh Plánu zlepšování MA21 za rok
2019.

Jednání ukončeno, předseda poděkoval členům Správní rady za účast.
Zápis: Monika Hůrská
Ověření zápisu:

