ZÁPIS
z online jednání Programového výboru MAS
č. 2020-04 dne 15.12. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny a printscreenu obrazovky z online jednání, které proběhlo
přes odkaz https://meet.google.com/ioh-qeyj-ibz.
Průběh jednání:
1) Jednání Programového výboru bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci
spojenou s nákazou COVID-19, zejména pak s ohledem na vyhlášený nouzový stav na
základně unesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 391 a nevhodnost prostor kanceláře MAS
pro osobní jednání svoláno online. Jednání zahájil předseda MAS Bc. Zdeněk Drašnar v
14:05 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je
v počtu 9 přítomných usnášeníschopný. Dále Ing. Olga Prázová představila přítomným
následující pokyny pro hlasování v rámci placené verze GSUITE - Google Meet:
- hlasování proběhne v nástroji Google Meet, prostřednictvím funkce "Dotazy" - "Dát
hlas"
- pro jakékoliv připomínky, náměty, podněty využijí účastníci jednání funkce "Chat" či
tlačítko "Přihlásit se o slovo"
- záznam z jednání/hlasování vygeneruje Google Meet, Kancelář MAS zachycuje průběh
jednání pomocí PrintScreen
Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.
Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Aktuální informace k realizaci SCLLD
3. Aktuální informace k projektům MAP II
4. Různé
5. Závěr
Usnesení č. 20/PV-04/001
Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.
Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli Šárka Škrabalová (Město
Opočno), Vít Klouček (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a
Bc. Zdeněk Drašnar (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu
funkce).
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Usnesení č. 20/PV-04/002
Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou,
ověřovateli Šárku Škrabalovou (Město Opočno), Víta Kloučka (SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Bc. Zdeňka Drašnara (osoba
zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.
2) V druhém bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním
SCLLD v rámci PR IROP, přičemž byla nejprve projednána změna finančního plánu IROP,
dále bylo schváleno navýšení alokací ve výzvách IROP 14 (Bezpečnost dopravy a
cyklodopravy I) a IROP 15 (Technika pro IZS III) a v poslední řadě byl schválen
harmonogram výzev v PR IROP pro rok 2021 a s ním související poslední výzva MAS v PR
IROP, tj. výzva IROP 16 (Infrastruktura základních škol III).
Změna SCLLD v IROP
- předmětem jednání bylo hlasování o změně SCLLD, resp. finančního plánu v
programovém rámci IROP, přičemž podklady byly členům zaslány předem emailem
- MAS tak činí v návaznosti na dokument Pokyny ke změnám integrovaných SCLLD v
IROP (data k 31.10.2020) a s ohledem na skutečnost, že v opatřeních 1.1 Bezpečnější a
ekologičtější doprava a 1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a
katastrof se po ukončených výzvách (IROP 14 a IROP 15) a zaregistrovaných projektech
nenachází dostatečná alokace finančních prostředků na podporu všech zaregistrovaných
projektů
- z tohoto důvodu navrhuje MAS přesun finančních prostředků ve výši 237.424,08 CZK
(CZV) do opatření 1.1 a finančních prostředků ve výši 101.902,53 CZK (CZV) do opatření
1.2, celkem tedy 339.326,61 CZK (CZV) a to vše z opatření 1.4 Infrastruktura pro oblast
vzdělávání, kde je v plánu vyhlášení poslední výzvy IROP 16 v PR IROP v 1/2021
- předmětná žádost o změnu finančního plánu bude podána Kanceláří MAS na ŘO
prostřednictvím MS2014+ nejdříve 1.1.2021
- změna SCLLD, resp. finančního plánu je znázorněna v níže uvedené tabulce (hodnoty
jsou částky rovající se příspěvku EU)
Opatření

Nová alokace

Návrh na

Návrh nové

IROP po

přesun

navýšení o

alokací dle

3.160.746,- Kč

Vyhlášené

Nová alokace

alokace od

výzvy v r.

vyhlášených

1.1.2021

2020 a 2021

výzev v r.

aktuální

2020 a 2021

absorpční
kapacity
1.1

15.854.749,24

+ 225.552,88

16.080.302,12

Bezpečnější
a
ekologičtější
doprava
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IROP 14 (3.Q

IROP 14 (3.Q

2020)

2020)

s alokací

s alokací

9.638.534,70

9.864.087,58

1.2 Zajištění

IROP 15 (4.Q

IROP 15 (4.Q

připravenost

8.055.347,22

+ 96.807,40

8.152.154,62

2020) s

2020) s

i složek IZS

alokací

alokací

1.160.745,60

1.257.553,-

k řešení a
řízení rizik a
katastrof
1.3 Podpora

3.100.999,50

-

3.100.999,50

-

-

13.500.000,-

- 322.360,28

13.177.639,72

IROP 16

IROP 16 (1.Q

infrastruktur
y pro
sociální
podnikání
1.4
Infrastruktur
a pro oblast
vzdělávání
1.5 Podpora

2.953.000,26

-

(1.Q 2021)

2021)

s alokací

s alokací

2.111.744,34

1.789.598,99

-

-

2.953.000,26

kulturního a
přírodního
dědictví
CELKEM

43.464.096,22

43.464.096,22

Usnesení č. 20/PV-04/003
Programový výbor MAS-Pv souhlasí s přesunem alokace celkem ve výši
339.326,61 Kč (CZV) z opatření 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání do
opatření 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava (237.424,08 Kč) a 1.2 Zajištění
připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof (101.902,53 Kč) a
zároveň schvaluje změny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo
CLLD_15_01_071) spočívající v úpravě programového rámce IROP a jeho
finančního plánu.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO
Modifikace 14. výzvy IROP zaměřené na podporu Bezpečnosti dopravy a
cyklodopravy I
Do výzvy byly předloženy celkem 4 žádosti o podporu, které prošly kontrolou formálních
náležitostí

a

přijatelnosti.

Na

výzvu

bylo

z prostředků

EFRR

alokováno

celkem

9 638 534,70 Kč (CZV 10 145 826,00 Kč), přičemž všechny 4 projekty v souhrnu z EFRR
požadují částku 9 864 087,57 (CZV 10 383 250,08 Kč).
Vzhledem k tomu, že pokud všechny 4 předložené žádosti o podporu splní podmínky
věcného hodnocení, avšak v součtu by se se svými požadavky nevešly do stanovené
alokace výzvy, rozhodl Programový výbor o navýšení alokace (CZV) na danou výzvu z 10
145 826,00 Kč (prostředky EFRR ve výši 9 638 534,70 Kč) na 10 383 250,08 Kč
(prostředky EFRR ve výši 9 864 087,57 Kč).
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V návaznosti na schválení navýšení alokace předmětné výzvy IROP 14 ze strany
Programového výboru bude muset MAS požádat ještě ŘO IROP o souhlas s modifikací
dané výzvy prostřednictvím systému MS2014.
Usnesení č. 20/PV-04/004
Programový výbor MAS-Pv schvaluje navýšení alokace (CZV) u Výzvy IROP 14 Bezpečnost
dopravy
a
cyklodopravy
I
(výzva
číslo
510/06_16_038/CLLD_15_01_071) z 10 145 826,00 Kč (prostředky EFRR ve
výši 9 638 534,70 Kč) na 10 383 250,08 Kč (prostředky EFRR ve výši 9 864
087,58 Kč), a to z důvodu možnosti podpořit všechny 4 žádosti o podporu,
pokud ŘO schválí změnu fin. plánu IROP a všechny 4 žádosti o podporu splní
podmínky věcného hodnocení. Zároveň Programový výbor pověřuje vedoucího
zaměstnance strategie CLLD provedením modifikace předmětné výzvy a
provedením případných úprav v dokumentaci k modifikované výzvě na základě
požadavků ŘO IROP.
Hlasování: PRO –8, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Ing. Hovorka).
SCHVÁLENO
Modifikace 15. výzvy IROP zaměřené na podporu Techniky pro IZS III
Do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, u nichž probíhá kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti. Na výzvu bylo z prostředků EFRR alokováno celkem 1 160
745,60 Kč (CZV 1 221 837,47 Kč), přičemž oba projekty v souhrnu z EFRR požadují
částku 1 257 553 Kč (CZV 1 323 740 Kč).
Vzhledem k tomu, že pokud obě předložené žádosti o podporu splní podmínky FNP a
věcného hodnocení, avšak v součtu by se se svými požadavky nevešly do stanovené
alokace výzvy, rozhodl Programový výbor o navýšení alokace (CZV) na danou výzvu
z 1 221 837,47 Kč (prostředky EFRR ve výši 1 160 745,60 Kč) na 1 323 740 Kč
(prostředky EFRR ve výši 1 257 553 Kč).
V návaznosti na schválení navýšení alokace předmětné výzvy IROP 15 ze strany
Programového výboru bude muset MAS požádat ještě ŘO IROP o souhlas s modifikací
dané výzvy prostřednictvím systému MS2014.
Usnesení č. 20/PV-04/005
Programový výbor MAS-Pv schvaluje navýšení alokace (CZV) u Výzvy IROP 15 Technika pro IZS III (výzva číslo 133/06_16_076/CLLD_15_01_071) z z 1 221
837,47 Kč (prostředky EFRR ve výši 1 160 745,60 Kč) na 1 323 740 Kč
(prostředky EFRR ve výši 1 257 553 Kč), a to z důvodu možnosti podpořit obě
žádosti o podporu, pokud ŘO schválí změnu fin. plánu IROP a obě žádosti o
podporu splní podmínky věcného hodnocení. Zároveň Programový výbor
pověřuje vedoucího zaměstnance strategie CLLD provedením modifikace
předmětné
výzvy
a
provedením
případných
úprav
v
dokumentaci
k modifikované výzvě na základě požadavků ŘO IROP.
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Hlasování: PRO –7, PROTI – 0, Zdržel se – 2 (Bc. Drašnar, Klouček DiS.)
SCHVÁLENO
Harmonogram IROP na rok 2021
Vedoucí

zaměstnanec

strategie

CLLD

informoval

o

potřebě

vytvořit

a

schválit

Harmonogram výzev v programovém rámci IROP na rok 2021. S ohledem na zveřejněné
Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD zpracovává MAS harmonogram
výzev v programovém rámci IROP max. na 1 rok, nejpozději do 31.12. současného roku.
Návrh harmonogramu na rok 2021 byl členům Programového výboru zaslán v podkladech
a následně po proběhlé debatě schválen.
Usnesení č. 20/PV-04/006
Programový výbor MAS-Pv schvaluje Harmonogram výzev MAS v programovém
rámci IROP na rok 2021.
Hlasování: PRO –9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO
16. výzva IROP zaměřená na podporu Infrastruktury základních škol III
Jedná se v pořadí již o šestou a zároveň poslední výzvu vyhlášenou v rámci opatření 1.4
Infrastruktura pro oblast vzdělávání. Podle aktuálně platné strategie CLLD, resp. po
změně finančního plánu IROP jsou na tuto výzvu alokovány finanční prostředky z tohoto
opatření, a to ve výši 1.789.598,99 Kč (příspěvek EU), resp. 1.883.788,41 (CZV).
Programový výbor projednal nastavení a podmínky výzvy vč. kritérií pro hodnocení a
výběr projektů. Dále byly projednány kontrolní listy z kontroly formálních náležitostí a
přijatelnosti a z věcného hodnocení.
Usnesení č. 20/PV-04/007
Programový
výbor
MAS-Pv
schvaluje
16.výzvu
MAS
POHODA–IROP–
Infrastruktura základních škol III vč. kontrolních listů a pověřuje vedoucího
zaměstnance strategie CLLD jejím vyhlášením a ukončením příjmu žádostí
v termínu 1/2021 - 2/2021 a zároveň provedením případných úprav
v dokumentaci k výzvě na základě požadavků ŘO IROP.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.
3) V bodě třetím informovala Ing. Olga Prázová členy Programového výboru o aktuálních
informacích MAP. Bod jednání byl věnovaný realizaci Místních akčních plánů II na území
správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují a dále uplynulým a
plánovaným aktivitám projektu.
Usnesení č. 20/PV-04/008
Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace Místních akčních plánů II.
NEHLASOVÁNO.
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4) V bodě Různé Mgr. Jana Mervartová požádala přítomné o vyplnění dotazníku
k přípravě SCLLD pro nové programové období 2021 – 2027 a informovala o rozeslání
žádosti o vyplnění dotazníku dne 11.12.2020 do DS všem 35 obcím, které se nacházejí
na území MAS POHODA venkova, z.s.
5) Na závěr Mgr. Mervartová, Ing. Prázová a Bc. Drašnar poděkovali všem přítomným za
účast a v 14:45 h. ukončili online jednání.

V Dobrušce dne 15. prosince 2020

Zapsala:

podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana Mervartová
2020.12.16
Mervartová Datum:
11:17:17 +01'00'

………………………………………………….
Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:

Šárka
Škrabal
ová

Digitálně
podepsal Šárka
Škrabalová
Datum:
2020.12.18
09:23:42 +01'00'

Vít
Klouček,
DiS.

………………………………………………….
Šárka Škrabalová

Zdeněk
Drašnar

Digitálně podepsal
Vít Klouček, DiS.
Datum: 2020.12.18
08:11:20 +01'00'

………………………………………………….
Vít Klouček, DiS.

Digitálně podepsal
Zdeněk Drašnar
Datum: 2020.12.17
10:56:56 +01'00'

………………………………………………….
Bc. Zdeněk Drašnar
Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce
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