Zápis 5/2020
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj
Datum konání:
Místo konání:

15. 12. 2020
kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Přítomen:
Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Ing. Milan Klement – Obec Pohled, Dagmar Pálková Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Pavel Ronovský – Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, František
Mládek – Město Svratka, Jiří Kunc - Jiří Kunc, Sklené (OSVČ), Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost
Krucemburk, a.s.
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Omluven: Jan Moravec – SDH Krucemburk, Ing. Martin Mrkos ACCA – Město Žďár nad Sázavou
Přítomní za MAS:
Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová, Bc. Kateřina Niklfeldová, Jitka Škaredová
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE
Jednání PV bylo zahájeno v 14:00 hodin.
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Jednací řády – PV, VK, KMV; Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
3. Interní postupy IROP, PRV
4. Schválení vyhlášení výzvy č. 7 IROP „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III“
5. Schválení vyhlášení výzvy č. 7 z PRV
6. Harmonogram výzev 2021
7. Standardizace pro období 2021 – 2027
8. Schválení zprávy o plnění ISg od 1. 6. do 31. 12. 2020
9. Cisterciácká klášterní krajina
10. Různé
11. Závěr
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Yvona Jandová.
Pan Marek konstatoval, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 7 členů, přičemž veřejný
sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv. Pan Marek podal
návrh na ověřovatele zápisu: František Mládek, Jiří Kunc.
Usnesení 1/5/2020:
PV schvaluje Františka Mládka a Jiřího Kunce ověřovateli zápisu.

Hlasováno: 7 – 0 - 0
ad 2) Jednací řády – PV, VK, KMV; Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
V souvislosti s přípravou nových Interních pravidel pro IROP je na základě konzultací s ŘO IROP nutné
provést některé úpravy v dokumentech MAS: oprava postupu při bodové shodě hodnocení projektů
v Jednacím řádu Výběrové komise, úprava počtu členů VK. Do Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti je
doplněn postup při střetu zájmů zaměstnance MAS. Do všech jednacích řádů je doplněna možnost hlasování
per rollam.
Usnesení 2/5/2020:
PV schvaluje Jednací řády Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolního a monitorovacího výboru a
Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti.
Hlasováno: 7– 0 - 0
ad 3) Interní postupy IROP, PRV
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně pravidel IROP, byly upraveny a aktualizovány Interní postupy pro IROP
dle pokynů řídícího orgánu a jednací řády orgánů MAS.
Dále dochází k aktualizaci Pravidel 19. 2.1, kterými se stanovují podmínky poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV), z tohoto důvodu došlo k aktualizaci Interních postupů pro PRV dle platných Pravidel.
Usnesení 3/5/2020:
PV schvaluje aktualizaci Interních postupů pro IROP a pověřuje manažera pro IROP případným zapracováním
připomínek dle pokynů ze strany ŘO.
PV schvaluje aktualizaci Interních postupů pro výzvy z Programu rozvoje venkova dle platných Pravidel 19.
2.1.
Hlasováno: 7 – 0 - 0
ad 4) Schválení vyhlášení výzvy č. 7 IROP „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III“
Na závěr tohoto období je v IROP zbývající alokace ve výši cca 16,6 mil. Kč. Podle průzkumu mezi možnými
žadateli je největší zájem o další projekty z oblasti vzdělávání. PV schvaluje převod zbývajících prostředků na
opatření Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení a vyhlášení výzvy č. 7 IROP – Infrastruktura pro
vzdělávání a celoživotní učení III. PV schvaluje předložený text výzvy č.7 a text Hodnotících kritérií (včetně
stanovení napravitelnosti a nenapravitelnosti kritérií pro FNaP a způsobu bodování kritérií pro VH, které PV
určil ve spolupráci s projektovým manažerem pro IROP). PV pověřuje projektového manažera pro IROP
k zapracování připomínek ŘO k dokumentům a k další administraci výzvy č.7 dle příslušných pravidel a
pokynů ŘO.
Usnesení 4/5/2020:
PV schvaluje vyhlášení výzvy č. 7 IROP „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III“
Hlasováno: 7 – 0 – 0
ad 5) Schválení vyhlášení výzvy č. 7 z PRV
Programový výbor schvaluje vyhlášení výzvy č. 7 na Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků, Fiche
č. 11 Investice do lesnických technologií a techniky a Fiche č. 15 Živá obec (Čl. 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech – opatření a), b) a f)). Celková alokace na výzvu činí cca 10,5 mil. Kč.

Usnesení 5/5/2020:
PV schvaluje vyhlášení výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova.
Hlasováno: 7 – 0 – 0
ad 6) Harmonogram výzev 2021
Výzvy v roce 2021:
výzva č. 7 z IROP – březen 2021
výzva č. 7 z PRV - únor 2021
Usnesení 6/5/2020:
PV schvaluje harmonogram výzev na rok 2021.
Hlasováno: 7 – 0 – 0
ad 7) Standardizace pro období 2021 – 2027
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro
programové období 2021 – 2027 – protokol ze dne 18. 11. 2020.
PV bere informaci na vědomí.
ad 8) Schválení zprávy o plnění ISg od 1. 7. do 31. 12. 2020
Paní Hájková seznámila členy PV podrobně se Zprávou o plnění Isg – členové PV předloženou zprávu
schvalují.
Usnesení 7/5/2020:
PV schvaluje Zprávu o plnění ISg za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasováno: 7 – 0 – 0
ad 9) Cisterciácká klášterní krajina
Paní Kateřina Niklfeldová seznámila SR s činnostmi ohledně projektu a nutností financování. Do Bamberku
máme do října 2021 zaslat splátky ve výši 10 790 euro + 2 500 EU režijních nákladů (z toho již bylo uhrazeno
3 597 EU). Od roku 2023 do roku 2027 (doba udržitelnosti projektu) by se měl platit každoročně příspěvek na
řízení projektu ve výši 3 250 euro. Protože Havlíčkův kraj, o.p.s. na tyto poplatky z vlastních zdrojů nemá a
mít nebude, paní Hájková oslovila Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou a pana Constantina Kinského, pro
které je projekt přínosný, zda by na tyto povinné poplatky neposkytli finanční prostředky ze svých zdrojů.
Kraj Vysočina poskytl první splátku ve výši 94,5 tis Kč. Pan Kinský předběžně potvrdil úhradu 3D modelu
klášterní krajiny. Ostatní jednání prozatím stagnují. Přínos ze získání značky EHL (evropské kulturní dědictví)
je především pro výše uvedené subjekty, MAS je pouze prostředníkem (nositelem) projektu – žádat se
muselo přes LEADER.
ad 10) Různé
Programový výbor bere na vědomí Výpis z usnesení Valné hromady Svazku obcí Pooslaví ze dne 30. 11. 2020,
ve kterém zmocňuje pana Jiřího Šikla, starostu obce Jámy, zastupováním Svazku v Kontrolním
monitorovacím výboru MAS Havlíčkův kraj. Volba nových členů v orgánech MAS proběhne při nejbližší Valné
hromadě MAS.

ad 11) Závěr
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání Programového
výboru bylo ukončeno v 14,50 hodin.

Zapsala: Yvona Jandová

Ověřil:
Mgr. Jan Marek v. r.
předseda Programového výboru

František Mládek v. r.
člen PV

Příloha:
Prezenční listina Programového výboru

Jiří Kunc v. r.
člen PV

