Zápis ze 2. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 30.05.2019 ve Vlčicích
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), člen PV; Město Spálené Poříčí (Jindřich
Jindřich), předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV
Omluven: Město Nepomuk (Pavel Kroupa), člen PV
Zahájení jednání v 8:15 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Výběr projektů k realizaci podaných ve 3. výzvě MAS v rámci OP IROP – Adéla Mašková představila seznam
projektů, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny programovému výboru ke schválení – viz Příloha
č. 1 – Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 27.5.2019. Poté provedla šetření ke střetu zájmů, což
znamenalo, že se každého z přítomných členů Programového výboru zeptala, zda není s některým
s daných projektů ve střetu zájmů, tj. zda nemají s předkladatelem či zpracovatelem projektu blízký vztah
rodinný, citový či ekonomický, či zda se na zpracování žádosti o podporu podílel/a. Dále se zeptala, zda
nemají na některém z předložených projektů osobní zájem, tj. takový, který by mohl přinést jim či osobě
blízké výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její
prospěch. Nikdo z přítomných ve středu zájmů není a všichni oznámili, že mohou podepsat etický kodex.
Celková alokace pro 3. výzvu byla 6 479803,2153 Kč, požadavek obou projektů je však vyšší o 518 583,825
Kč. Oba projekty ve 3 výzvě IROP mají shodný počet bodů, umístění tedy určuje dřívější podání žádosti do
MS2014+. Členové PV byli seznámeni s možností schválit projekt žadatele Městys Žinkovy s názvem ZŠ
ŽINKOVY – NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY, BEZBARIÉROVOST ŠKOLY jakožto náhradní projekt. V případě, že
oba projekty projdou kontrolou závěrečného ověření způsobilosti ze strany ŘO IROP, pak bude projekt
žadatele Storgé z.s. podpořen v plné výši a projektu městyse Žinkovy bude nabídnut zůstatek alokace.
Hlasování o pořadí projektů v rámci 3. výzvy MAS, operačního programu IROP, Rozvoj vzdělávacích zařízení
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje pořadí projektů doporučených k financování v rámci 3. výzvy IROP, Rozvoj
vzdělávacích zařízení.
Hlasování o seznamu náhradních projektů v rámci v rámci 3. výzvy IROP, Rozvoj vzdělávacích zařízení
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje seznam náhradních projektů doporučených k financování v rámci 3. výzvy IROP,
Rozvoj vzdělávacích zařízení.
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3. Změna hodnot indikátorů a přepočet alokace programového rámce IROP – Adéla Mašková připomněla
přítomným členům přepočet alokace programového rámce IROP k 31.10.2018. I díky k tomuto přepočtu
nebude vyhlášena žádná další výzva v rámci programového rámce IROP, pokud některý z žadatelů
podpořených ve 3. výzvě neodstoupí. Vzhledem k tomu, že je programový rámec IROP vyčerpán, jsou
známé konečné hodnoty indikátorů za tento programový rámec. Ke změně hodnoty dochází u dvou
indikátorů: 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení, kde bylo počítáno
s hodnotou 135. Hodnotu indikátoru nyní navyšujeme na 465, neboť při stanovování hodnoty se vycházelo
pouze z kapacity odborných učeben potenciálních žadatelů. Žádný z nich v době stanovování výše
indikátoru nepočítal s tím, že projektem bude řešit celkovou bezbariérovost školy. Z tohoto důvodu se
hodnota zvýšila několikanásobně, protože je rozdíl mezi kapacitou učebny a kapacitou celé školy. Indikátor
byl přepočten na základě údajů ze žádostí o podporu doposud podaných projektů, u nichž existuje
předpoklad, že budou podpořené. Druhým indikátorem, kde se mění hodnota je indikátor 50000 Počet
podpořených vzdělávacích zařízení. Hodnota indikátoru se mění proto, že MAS ukončila výběr projektů v
poslední výzvě IROP a za celé období bylo podpořeno 5 vzdělávacích zařízení místo původně plánovaných
6 zařízení.
Hlasování o změně hodnot indikátorů v programovém rámci IROP, opatření 1.2.1 Rozvoj vzdělávacích zařízení:
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje změnu hodnot indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení z původních 135 na současných 465 a hodnotu indikátoru 50000 Počet podpořených
vzdělávacích zařízení z původních 6 na současných 5 zařízení.
4. Evaluace SCLLD – Michal Arnošt informoval přítomné členy o probíhající střednědobé evaluaci SCLLD, do
které jsou zapojeni zaměstnanci kanceláře a dohled nad použitými metodami, realizaci focus group a
odborné posudky pro výsledky a doporučená opatření zaštituje pan Pavel Moulis. Předpokládané
dokončení evaluace je červen 2019, pokud z evaluace vzejde potřeba měnit SCLLD, tato změna bude
projednána na členské schůzi MAS, která je plánovaná na září 2019.
5. Článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova – Michal Arnošt informoval přítomné členy o možnosti
realizace tzv. článku 20, nové operaci v rámci programu rozvoje venkova, který umožňuje zejména obcím
realizaci úprav veřejných prostranství, investic do MŠ, prodejen v obcích, budování zázemí pro spolky,
knihovny a kulturní domy atd., viz pravidla pro operaci 19.2.3 PRV. Výše dotace je 80 % a MAS by v současné
době mohla pro toto opatření alokovat cca 3 mil Kč. Pan Radovan Sochor k záměru realizovat čl. 20 vyjádřil
nesouhlas, zejména proto, že stav malých obcí je neutěšený, jedinými aktéry jsou hasiči a myslivci se svými
tradičními aktivitami. Důležitým prvkem venkova jsou především aktivní zemědělci, a proto by finanční
alokace PRV měla směřovat především k nim.
Hlasování o realizace čl. 20 v rámci SCLLD MAS SJN
Pro: 3

Proti: 1 Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje realizaci článku 20 v rámci operace 19.2.3 Programu rozvoje venkova a jeho
zařazení do SCLLD MAS SJN, a to prostřednictvím aktivit 1) Mateřské a základní školy a 2) Kulturní a
spolková zařízení včetně knihoven.
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5. Rozsah realizace článku 20 v rámci PRV – Michal Arnošt představil aktivity, které je možné v článku 20
realizovat, viz pravidla operace 19.2.3. Bylo jednomyslně dohodnuto, že vzhledem k velikosti alokace 3 mil
Kč není vhodné tříštit prostředky do mnoha aktivit. Vzhledem k poptávce a potřebnosti v území je
zajímavá aktivita podpory kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven, zejména i proto, že kromě
obcí mohou být oprávněnými žadateli spolky. Další aktivitou, která je v území potřebná jsou investice do
MŠ. Díky sběru dat v rámci projektu MAP máme nejaktuálnější informace o potřebnosti.
Hlasování o rozsahu aktivit v článku 20
4. Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje v rámci operace 19.2.3. realizovat dvě aktivity: Investice do MŠ a kulturní a
spolková zařízení včetně knihoven.
Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 30.5.2019
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Zápis z jednání VK ze dne 27.5.2019
Příloha č. 2 Pravidla operace 19.2.3 v rámci PRV
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