Zápis ze 4. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 29.11.2018 ve Vlčicích
Přítomni:

Adéla Mašková, členka PV, člen PV, Pavel Kroupa, člen PV, Jindřich Jindřich, předseda PV, Václav
Kovář, člen PV

Omluven:

Radovan Sochor, člen PV

1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Harmonogram výzev pro IROP - CLLD pro rok 2019 – paní Adéla Mašková představila harmonogram výzev
pro PR IROP v roce 2019, viz příloha jednání. Jedná se patrně o poslední výzvu v rámci opatření Rozvoj
vzdělávacích zařízení.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Interní postupy pro IROP verze 2 – paní Veronika Sklenářová přepracovala interní postupy pro PR IROP
dle posledních požadavků MPIN. Finální verze je nyní předložena členům PV ke schválení.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 0
4. 3. výzva IROP Rozvoj vzdělávacích zařízení + preferenční kritéria – v lednu 2019 je plánována 3 výzva
programového rámce IROP, viz příloha jednání. Preferenční kritéria byla upravena tak, aby byla přívětivější
k žadatelům z oblasti neformálního vzdělávání.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Interní postupy pro OPŽP verze 1 - paní Veronika Sklenářová s panem Michalem Arnoštem vypracovali
interní postupy pro PR OPŽP tak, aby postupy byly při respektování požadavků ŘO OPŽP shodné
s interními postupy pro ostatní programové rámce. Finální verze je nyní předložena členům PV ke
schválení.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se 0
6. Výzva č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 - projektová manažerka Miroslava Brožová obdržela vyjádření SZIF k možnosti vyhlášení 2.
výzvy PRV. Výzvu je možné vyhlásit ještě nyní v prosinci 2018 s tím, že příjem žádostí by končil 31.1.2019.
Prvních 14 pracovních dní není možné přijímat žádosti, proto vyhlášení výzvy před Vánoci nebude vadit.
Důvodem pro vyhlášení je, že MAS má dostatek zájemců s kvalitními záměry, navíc má v období leden –
duben povinnost zpracovat střednědobou evaluaci SCLLD, což v praxi znamená, že po dobu zpracování a
schvalování evaluace (3 měsíční proces, po němž následuje změna SCLLD) nebude možné výzvu vyhlásit,
ani změnit/vyřadit fiche, o které nebyl zájem a uvolnit tak peníze do jiných fichí. V roce 2019 by tedy MAS
pravděpodobně výzvu v PRV nevyhlásila, ale ani nezměnila nepotřebné fiche, poněvadž podmínka změny
je 2x vyhlášení těchto fichí jako důkaz, že o ně opravdu není zájem. Z tohoto důvodu se jeví vyhlášení výzvy
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jako efektivní, protože žadatelé, kteří od léta konzultují svoje záměry, jsou připraveni, a MAS po ročním
procesu s evaluací a změnou strategie bude moci vyhlásit to, o co je zájem a také dlouho očekávaný článek
20 (podpora obcím na aktuální potřeby). Fiche i preferenční kritéria zůstávají stejná, mění se jen alokace
na jednotlivé fiche, viz příloha jednání. Základní údaje výzvy:
Datum vyhlášení výzvy: 19.prosince 2018
Termín semináře pro žadatele: 7.ledna 2019
Datum přijetí žádostí na MAS: zahájení od 14.ledna 2019
Datum přijetí žádostí na MAS: ukončení do 31.ledna 2019
Plánovaný termín registrace na ROZ SZIF: 3.dubna 2019
Alokovaná částka celkem: 9 771 244 Kč
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Projekt „Udržitelný venkov v Českobavorském přihraničí“ - pokračuje projekt ČB, naše MAS se přihlásila
k organizaci aktivit zima 2019 na téma maso. Hlavní program bude probíhat 2.2.2019 v Sokolovně ve
Spáleném Poříčí. Hlavním tématem bude edukační aktivita, jak zpracovávat maso, recepty na domácí
zabijačku, propagace místních řezníků a uzenářů. MAS plánuje doplňkové aktivity pro děti, opékání buřtů
apod.
8. Vrácení návratné finanční výpomoci městu Nepomuk - v minulém týdnu uhradila MAS svůj závazek vůči
městu Nepomuk ve výši 500 000 Kč – předfinancování projektu MAP I. Jediný zbývající závazek je nyní
150 000 Kč městu Nepomuk, splatný v květnu 2019.
9. Finanční situace MAS – vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pozitivní, že je MAS nyní zcela bez
závazků, nicméně může se stát, že v průběhu roku nutnost předfinancovat kratší období, než budou
vypořádány průběžné platby, nastane. MAS má stále aktivní kontokorentní úvěr od ČS, a.s., jako rezervu
pro tyto případy.
10. Stažení žádosti ZŠ Nepomuk v prog. rámci IROP - paní Adéla Mašková informovala přítomné členy PV, o
schůzce starosty města Nepomuk na téma možná podpora ZUŠ (ZŠ) Nepomuk. Město Nepomuk
dlouhodobě řeší nevyhovující prostory ZUŠ. Řešením by byla přístavba nových učeben pro ZŠ, čímž by se
uvolnilo místo pro ZUŠ. Nicméně ZŠ Nepomuk si mezitím podala žádost na vybudování nových dílen.
Řešením by bylo stažení této žádosti, čímž se uvolní finanční prostředky do další výzvy, kde by si ZŠ
Nepomuk mohla podat vyšší žádost o dotaci na přístavbu nových učeben. Nicméně je třeba toto
rozhodnout, než vyhlásíme výzvu. V. Kovář přislíbil intervenci v této věci.
Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka SCLLD a manažerka kanceláře MAS, dne 29.11.2018
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru
Přílohy č. 1 Interní postupy OPŽP
Č.2 Interní postupy IROP, verze 2
Č. 3Harmonogram výzev IROP 2019
Č. 4 Výzva IROP – č. 3. Rozvoj vzdělávacích zařízení
Č. 5 Výpočet alokace pro 2. výzvu PRV (přesuny z roku 2018 a 2020)
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