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Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 22. 1. 2016, 9:00 Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 100 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 40 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 20 %) 
 
 

 
Zapisovatelka:   Ing. Kateřina Burianová 
Ověřovatel:   ZD Bašnice – Ing. Libor Divoký 
 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Příprava SCLLD 

a. Určení směrování MAS v programovém období 2014-2020 pomocí vazby cílů SCLLD s Fichemi 
b. Fiche/Opatření MAS Podchlumí a alokace do Fichí 
c. Stanovení výběrových kritérií MAS 

 

 
1. Zahájení – Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, přivítala dva hosty z Dozorčí komise 

(Ing. Šubrtová, Bc. Barešová), dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, 
zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49 %, seznámila přítomné s programem a 
v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovatelem 
ZD Bašnice (Ing. Libor Divoký). 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1: Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 

2. Příprava SCLLD – na Valné hromadě 1. 12. 2015 byli členové informováni o konání další Valné 
hromady na přelomu ledna/února 2016, s představením SCLLD a hlasováním o schválení. SCLLD je 
nyní v přípravě, zejména návrhové části, kde stanovujeme programové rámce pro jednotlivé OP (OP 
Zaměstnanost, IROP a PRV), vybíráme Fiche/Opatření z opatření, kde má MAS „přístup“, 
stanovujeme alokaci do jednotlivých Fichí, dále monitorovací indikátory apod. Velmi nutná je zpětná 
provázanost na potřeby SCLLD. 
Všechny MAS obecně mají přístup do 4 operačních programů (IROP, PRV, OPZam, OP ŽP), ale 
konkrétně dle územní dimenze (pokud MAS nemá pro některé operační programy nebo jejich dílčí 
opatření zjištěnou potřebu, nemůže do nich vypisovat výzvy). MAS Podchlumí má přístup do 
některých konkrétních opatření IROP, PRV, OP ZAM (pro OP ŽP nikoli, nemáme CHKO a netýkají se 
nás řešené problémy – likvidace invazních rostlin - bolševník a křídlatka). 
 

 
a. Určení směrování MAS v programovém období 2014-2020 pomocí vazby cílů SCLLD s Fichemi 

Radě MAS byl předložen výčet cca 60 opatření z návrhové části SCLLD, které naplňující cíle a 
potřeby území zjištěné komunitními způsoby tvorby SCLLD (příloha č. 3). Představeny byly také 
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priority regionu, dle zjišťování potřebnosti v území (příloha č. 2). Rada MAS zvážila všechna tato 
fakta a brala je v potaz v plánování fichí a alokací na fiche tak, aby: 
- byly priority regionu podpořeny nejvíce 
- naplňovaly co nejvíce cílů SCLLD 
- měly projekty ve Ficích dopad na co nejširší počet subjektů/obyvatel/území MAS 
- byly projekty co nejvíce udržitelné a trvalé 
- byla SCLLD vykonávána co nejefektivněji 
- byla naplněna metoda LEADER v místní příslušnosti v možnosti vymezit úžeji témata, výše dotací, 
žadatele apod., aby bylo podpořeno co nejvíce žadatelů a projekty měly co nejširší dopad (oproti 
otevřeným výzvám) 
 

b. Fiche/Opatření MAS Podchlumí a alokace do Fichí 
Radě MAS byla předložena všechna opatření PRV, OPZ a IROP, ze kterých manažerka zpracovala návrh 
fichí (přílohy Programové rámce pro IROP, PRV, OPZ). Rada MAS zvažovala výběr fichí zejména dle 
stanovených priorit území Podchlumí, dále dle zásobníku projektů, který probíhal v posledních měsících, 
dle co nejvyššího pokrytí území MAS, dle využitelnosti pro veřejný i soukromý sektor, dle zkušeností 
z minulého programového období, dle kritérií pro alokace dané řídícími orgány, také dle rovnoměrného 
rozložení Fichí do specifických cílů SCLLD, v rámci limitů, které operační programy určují. 
Navržené Fiche ovšem nepokrývají všechna podporovaná opatření v OP – viz příloha č. 3. Výčet Fichí ve 
vazbě na témata podpory IROP, PRV a OPZ i ve vazbě na předpokládané alokace jsou v příloze č. 1. 
Fiche byly diskutovány podle všech zmíněných kritérií a Rada se usnesla nad zněním Fichí. 
 
Po stanovení Fichí se Rada věnovala rozdělení předpokládaných alokací do jednotlivých Fichí (Příloha č. 1), 
způsoby obdobnými jako při stanovování Fichí. 
 
Usnesení č. 2: Rada MAS schvaluje Fiche/Opatření k předložení do SCLLD i alokace na jednotlivé 
Fiche/Opatření následovně: 
IROP: 
Bezpečnost - 15 000 000 Kč 
Cyklodoprava - 4 000 000 Kč 
Technika HZS - 1 000 000 Kč 
Investice do sociálních služeb - 7 000 000 Kč 
Investice do sociálního podnikání - 1 000 000 Kč 
Investice do vzdělávání - 5 000 000 Kč 
Územní studie - 1 000 000 Kč 
 
PRV: 
Zemědělské podniky - 8 000 000 Kč 
Zemědělské produkty - 1 500 000 Kč 
Nezemědělské podnikání - 4 000 000 Kč 
Rekreační funkce lesa - 1 000 000 Kč 
Krátké řetězce a místní trhy - 2 000 000 Kč 
Spolupráce MAS - 1 448 420 Kč 
 
OPZ: 
Sociální služby - 4 000 000 Kč 
Zaměstnanost - 5 000 000 Kč 
Sociální podnikání - 1 000 000 Kč 
Prorodinná opatření - 1 000 000 Kč 
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c. Stanovení výběrových kritérií MAS 

Rada MAS rozhodla, že pro stanovení principů pro preferenční kritéria jednotlivých Fichí se uskuteční 
schůzka Rady s členy Výběrové komise, která bude mít na starosti dle stanov předvýběr projektů na 
základě předem stanovených objektivních kritérií. Setkání se uskuteční dne 3. 2. 2016 v 14:30 hodin. 

 
 

 
 
 
 
Zapsala dne: 1. 12. 2015   
 
 
 
 
 Ing. Kateřina Burianová           
    
 ........................................... 
  
 
 
 
 
Ověřovatel: ZD Bašnice (Ing. Libor Divoký)  
 
      ...........................................  
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