Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 16.3.2020 od 9:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
a. Výzva PRV a související dokumentace
b. Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV
c. Prodloužení výzev IROP
d. 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III
e. Kontrolní listy IROP
f. Harmonogram výzev
g. Výběr projektů k výzvě A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 – 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZProrodinná opatření-III z Operačního programu Zaměstnanost
h. Výběr projektů k výzvě B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 – 9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZSociální podnikání-III z Operačního programu Zaměstnanost
i. Další informace k realizaci SCLLD
4. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Úvod
Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více
jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů
představenstva.
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková.
Ověřovat zápis budou: přítomní členové představenstva.
Představenstvo jednomyslně schvaluje doplnění programu jednání o bod 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPSociální služby-III.
1. Organizační záležitosti
 Služby Vodafone
Pro novou projektovou manažerku je potřeba zřídit nové telefonní číslo. Představenstvu byla předložena nabídka společnosti
Vodafone, u které jsou vedena i ostatní čísla.
Představenstvo jednomyslně schvaluje zřízení telefonního čísla u společnosti Vodafone, k čemuž pověřuje K. Holečkovou.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 29.2.2020:
Stav b.ú.:
78 485,88 Kč
Stav pokladny:
3 957,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2020 Informace k plnění rozpočtu v r. 2020 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci
jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH je v realizaci 8. etapa projektu a to až do 31.3.2020,
do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle
potřeby, dále bude zažádáno o přidání aktivity pro přípravu příštího programového období a upraveny limity dle pravidel. Na
základě dostupných dat byl odhadnut vývoj indikátorů 8 20 00 a 9 35 08 u projektu, nicméně správnost odhadu závisí na
úspěšnosti v tomto roce vyhlášených výzev, měnit indikátory nyní sebou nese určitou míru rizika. Situace bude K.
Holečkovou konzultována s CRR a o změně indikátorů včetně jejího načasování bude rozhodnuto na základě výstupů této
konzultace.
Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.
U projektu Venkov 21. století byla na základě námitky MAS RKH proti korekcím zrušena korekce a přiznána dotace v plné
výši. Čeká se na její vyplacení.
3. Realizace SCLLD
 Výzva PRV a související dokumentace
Představenstvu byly předloženo znění preferenčních kritérií k fiche 1, 2, 4 a 6, u nichž oproti minulé výzvě nedošlo ke
změně, a k nové fichi 10 pro výzvu MAS č. 5 z programového rámce PRV.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 vč. preferenčních kritérií.
Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy MAS č. 5 pro předkládání žádostí o podporu v rámci
operace 19.2.1. PRV (obsahuje fiche 1, 2, 4, 6 a 10).

Představenstvu byly představeny a byly projednány nové, příp. aktualizované přílohy výzvy MAS: Počet obyvatel v obcích –
údaj z ČSÚ k 1.1.2019 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt
realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti ver. 2.2. U zbytku dříve schválených příloh nedošlo ke změně.
Představenstvo jednomyslně schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2019 k preferenčnímu kritériu
„Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV
- Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.2.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzvy MAS č. 5 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
PRV včetně seznamu příloh.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění, úpravu výzvy MAS č. 5 pro předkládání žádostí o podporu v rámci
operace 19.2.1. PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.
Schválená výzva včetně související dokumentace bude zveřejněna na webových stránkách MAS.
 Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV
Z důvodu zařazení fiche 10 do SCLLD a přidáním s tím souvisejících preferenčních kritérií byla kanceláří MAS provedena
aktualizace Metodiky kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, tato metodika byla přítomným předložena
K. Holečkovu k projednání.
Představenstvo jednomyslně schvaluje Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, ver. 2.0, která
nahrazuje dnem schválení ver. 1.0.
 Prodloužení výzev IROP
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl do výzvy zaregistrován žádný projekt, bylo kanceláří MAS navrženo
prodloužení výzev č. 11 a 12 do 23.6.2020.
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu výzvy 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III.
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.
Představenstvo jednomyslně schvaluje dopracování, doplnění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPBezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP
a to včetně úpravy termínů prodloužení výzvy. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS.
 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III
Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální
služby-III včetně souvisejících příloh uvedených v „Seznam příloh výzvy“ v jednotlivých výzvách.
Návrh výzvy ještě nebyl zaslán ŘO IROP k připomínkování. Výzvy mohou být vyhlášeny až po schválení ŘO IROP.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzvy 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III včetně
příloh k výzvě.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy výzvy 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPSociální služby-III včetně příloh k výzvě vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně změn
termínu vyhlášení výzev, zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a ukončení příjmu žádostí o podporu a to Kristýnou
Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
 Kontrolní listy IROP
Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné
hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 3.0 vše s platností ke dni 16.3.2020.
Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. IROP/O2 Bezpečnost Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné
hodnocení IROP/O2 Bezpečnost, verze 3.0 vše s platností ke dni 16.3.2020.
Schválené kontrolní listy IROP budou zveřejněny na webových stránkách MAS.
 Harmonogram výzev
Představenstvu byl představen Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 3.0, který byl upraven především o výše
projednané změny v rámci vyhlášení výzvy MAS č. 5 z PRV, výzvy IROP č. 13 a změny termínu ukončení příjmu ŽoD
výzev IROP č. 11 a 12. V souvislosti se touto změnou byl představen Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na kalendářní
rok 2020 (ver. 2).
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 3.0 (vč. případných následujících
změn souvisejících s vyhlášením výzvy MAS č. 5 z PRV, prodloužením výzev IROP a s vyhlášením výzvy IROP č. 13) vč.
Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 2).
Skutečné termíny výzev závisí na vyhlašování výzev pro MAS řídícím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a
výzev řídícím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývající alokace.
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na
www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.
 Výběr projektů k výzvě A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 – 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZProrodinná opatření-III z Operačního programu Zaměstnanost
Začátek výběru 10:15 hod. Přítomným byly předány podklady a podepsali etické kodexy. Průběh výběru projektů, viz příloha
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z OP Zaměstnanost – 8.výzva.
 Výběr projektů k výzvě B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 – 9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální
podnikání-III z Operačního programu Zaměstnanost

Začátek výběru 10:35 hod. Přítomným byly předány podklady a podepsali etické kodexy. Průběh výběru projektů, viz příloha
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z OP Zaměstnanost – 9.výzva.
 Další informace k realizaci SCLLD
K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD:
OPZ – Není vyhlášena výzva. 3 projekty byly vybrány představenstvem (viz výše) po věcném hodnocení. 3 projekty jsou
v realizaci. V rámci OPZ zbývá alokace ve výši 13.353,75 Kč, s touto alokací nelze vyhlásit další výzvu, postup bude
projednán s MPSV.
IROP – Jsou vyhlášeny 2 výzvy (Bezpečnost-III, Doprava-III), dojde k jejich prodloužení (viz výše). U jednoho projektu se
čeká na doložení dokumentů žadatelem před vydáním Rozhodnutí, 2 projekty jsou v realizaci, 2 v době udržitelnosti.
PRV – Bude vyhlášena výzva MAS č. 5 dne 19.3.2020 na fichi 1, 2, 4, 6 a 10 (viz výše). U projektů z výzvy MAS č. 4
proběhla administrativní kontrola SZIF a byly připraveny Dohody.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
Stále nebyla vydána metodika pro přípravu příštího programového období.
5. Různé
 MAP ORP Pardubice – probíhá spolupráce v MAP II, do strategického rámce se mohly do 6.3. zasílat aktualizace,
proběhla aktualizace analýzy sportovišť a hřišť ZŠ, informace budou použity i pro přípravu programového období 20212027.
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – proběhl sběr investičních záměrů
pro nové programové období, zapojení do pracovních skupin horizontální a pro sociální oblast.
 Kraj Pernštejnů – 16.3. CK je zrušena na neurčito (nahlášeni 4 výrobci k recertifikaci, 1 výrobce nový), současný stav
certifikovaných výrobců 19, současný stav certifikovaných produktů 20. Dvěma certifikovaným výrobcům byla v lednu
zaslána výzva k úhradě nedoplatku, jeden výrobce uhradil a spolupráce s ním bude pokračovat, druhý výrobce neuhradil,
byla s ním ukončena spolupráce a na VH bude navrženo storno faktur jako nedobytných.
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře
termíny akcí z regionu, projednávají se formy spolupráce na tento rok.
 KS NS MAS PK – probíhá sdílení informací a účast na jednáních.
 Akce pro veřejnost 2020: akce ve spolupráci s TO Pce k podpoře regionální produkce místo Festivalu chutí, vůní a
řemesel (v jednání), 5.9. Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).
 Deštníkové projekty Malý Leader – dotace POV na rok 2020
Byla podána Žádost o dotaci POV 2020 na Pardubický kraj, očekávané projednání Pk je do května.
 Exkurze pro děti – dosud se nepodařilo zajistit financování, byla oslovena CSpV – spolupráce na exkurzi je v 2.
polovině roku (případně příštím roce) možná, ale exkurze by nemohly být pro školy (příp. okrajově) a byly by
navštěvovány realizované projekty z PRV, místo producentů KP.
 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, projekt byl schválen,
začíná příprava realizace.
 Valná hromada – termín a čas VH naplánuje kancelář MAS ve spolupráci s předsedou, nejdříve 2. pol. dubna,
nejpozději červen. Místo konání a program zajistí kancelář MAS ve spolupráci s předsedou.

USNESENÍ
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 doplnění programu jednání o bod 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III.
 zřízení telefonního čísla u společnosti Vodafone, k čemuž pověřuje K. Holečkovou.
 znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 vč. preferenčních kritérií.
 dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2019 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze
místní části), ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru
projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.2.
 znění výzvy MAS č. 5 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně seznamu příloh.
 případné doplnění, úpravu výzvy MAS č. 5 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně
příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.
 Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, ver. 2.0, která nahrazuje dnem schválení ver.
1.0.
 změnu výzvy 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III.
 změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.
 dopracování, doplnění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region
Kunětické hory-IROP-Doprava-III dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP a to včetně úpravy termínů
prodloužení výzvy. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS.
 znění výzvy 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III včetně příloh k výzvě.
 případné doplnění/opravy výzvy 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III včetně příloh
k výzvě vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně změn termínu vyhlášení výzev,







zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a ukončení příjmu žádostí o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp.
Ivanou Řehořovou.
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1
Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O1
Doprava, verze 3.0 vše s platností ke dni 16.3.2020.
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O2
Bezpečnost Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné hodnocení
IROP/O2 Bezpečnost, verze 3.0 vše s platností ke dni 16.3.2020.
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 3.0 (vč. případných následujících změn souvisejících
s vyhlášením výzvy MAS č. 5 z PRV, prodloužením výzev IROP a s vyhlášením výzvy IROP č. 13) vč.
Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 2).

USNESENÍ k výběru projektů OPZ
OPZ/Prorodinná opatření-III/1: Představenstvo schvaluje seznam žádostí doporučených MAS k financování v rámci výzvy
A35/03_16_047/CLLD_15_01_261.
OPZ/Sociální podnikání-III/1: Představenstvo schvaluje seznam žádostí doporučených MAS k financování v rámci výzvy
B43/03_16_047/CLLD_15_01_261.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v červnu 2020.
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:
Prezenční listina
Výzva MAS č. 5 z PRV vč. příloh
Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV ver. 2.0
11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III, 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III
13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III vč. příloh
Kontrolní listy pro výzvy č. 11 a 12 z IROP
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 3.0, Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver.
2).
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z OP Zaměstnanost – 8.výzva
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z OP Zaměstnanost – 9.výzva

Dne: 16.3.2020
Zapsala: K. Holečková
Ověřovatelé:
J. Petrenec
M. Voigts
Z. Seidl

