Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 13.7.2020 od 8:00 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. 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV
b. Kontrolní listy IROP
c. Harmonogram výzev
d. Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 - 30.6.2020
e. Další informace k realizaci SCLLD
f. Výběr projektů k výzvě MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) z Programu rozvoje venkova na
období 2014 – 2020
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
5. 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.
Ověřovatelem zápisu: přítomní členové představenstva.
1. Organizační záležitosti
 Sociální pojištění
Dne 1.7. byly obdrženy datovou schránkou informace od ČSSZ a to mimo jiné k možnosti prominutí sociálního pojištění
hrazeného zaměstnavatelem od června do srpna. NS MAS si vyžádala k tomuto oficiální vyjádření od IROP a OP VVV.
MAS má povinnost se chovat jako řádný hospodář a z důvodu COVID-19 dochází ke zpožďování počátku realizace
programového období 2021-2027 včetně finančních prostředků pro MAS, proto bylo přistoupeno k uplatnění prominutí
sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem.
Představenstvo bere jednomyslně na vědomí uplatnění prominutí sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem v období
červen až srpen 2020 v rámci programu Antivir C.
 Zaměstnanci
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS RKH.
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0092020 – 0102020.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 30.6.2020:
Stav b.ú.:
611 016,31 Kč
Stav pokladny:
517,00 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 byla schválena a proplacena podána ZoR a ŽoPl za
8. etapu, v realizaci 9. etapa projektu a to až do 30.9.2020 do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu
nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby.
Byl obnoven bankovní úvěr u České spořitelny, a.s. v max. výši 1 000 000,-Kč s možností čerpání do 30.6.2021 na
předfinancování „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.
Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.
Část výdajů plynoucích z realizace aktivity Kraj Pernštejnů bude pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací
o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů.
Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč,
smlouva s krajem ještě nebyla uzavřena, připravuje se realizace.
3. Realizace SCLLD
 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální
služby-IV včetně souvisejících příloh uvedených v „Seznam příloh výzvy“ v jednotlivých výzvách.
Návrh výzvy ještě nebyl zaslán ŘO IROP k připomínkování. Výzva může být vyhlášena až po schválení ŘO IROP.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV včetně
příloh k výzvě.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPSociální služby-IV včetně příloh k výzvě vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a dále schvaluje
případnou změnu termínu vyhlášení výzvy, 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/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolní list pro věcné
hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 4.0 vše s platností ke dni schválení kontrolních listů ŘO.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy Kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory
(ver. 4) a Kontrolního listu pro věcné hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 4.0 vyvolané připomínkováním CRR/ŘO
případně změnou metodik a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
Schválené kontrolní listy IROP budou po schválení ŘO zveřejněny na webových stránkách MAS.
 Harmonogram výzev
Představenstvu byl představen Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.1, který byl upraven o připravovanou
výzvu IROP č. 14 při zbývající alokaci. V souvislosti s touto změnou byl představen Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
na kalendářní rok 2020 (ver. 3.1).
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.1 (vč. případných následujících
změn provedených kanceláří MAS souvisejících vyhlášením výzvy IROP č. 14 a to včetně termínů vyhlášení výzvy a příjmu
žádostí o podporu) vč. Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 3.1), oba harmonogramy
s platností ode dne schválení výzvy č. 14 ŘO IROP, předložení Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD na kalendářní rok
2020 (ver. 3.1) ŘO IROP provede kancelář MAS následně.
Skutečné termíny výzev závisí na 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.
 Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 - 30.6.2020
K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 - 30.6.2020.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období
1.1.2020 – 30.6.2020 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy
zapracuje Kristýna Holečková, popř. Kateřina Flajšmanová.
 Další informace k realizaci SCLLD
K. Holečková podala další základní informace k vývoji realizace SCLLD:
Byla nahlášena a schválena změna č. 10 SCLLD ke změně v členské základně.
OPZ – Není vyhlášena výzva a ŘO vydalo oficiální stanovisko, že neplánuje vydat termíny pro vyhlášení dalších výzev,
bližší informace by měly být cca srpen. 3 projekty čekají na vydání Rozhodnutí. 3 projekty jsou v realizaci. V rámci OPZ
zbývá alokace ve výši 13.353,75 Kč + navýšení po korekcích na projektech, s touto alokací ani nelze vyhlásit další výzvu.
IROP – Jsou vyhlášeny 2 výzvy (Bezpečnost-III, Doprava-III), 1 výzva byla uzavřena (Sociální služby-III) a probíhá FNHP
1 zaregistrovaného projektu, 1 výzva je připravována (Sociální služby-IV). U jednoho projektu se čeká na doložení
dokumentů žadatelem před vydáním Rozhodnutí, 2 projekty jsou v realizaci, 2 v době udržitelnosti. MAS obdržela od ŘO
IROP upozornění na plnění strategie CLLD v roce 2020, kde je uvedena informace, že pokud MAS k 31.10.2020 nebude mít
55,44 % alokace ve stavu předložených žádostí o podporu do výzev MAS, dojde ke zrušení části rezervované alokace
strategie CLLD v IROP. Současný stav, který MAS plní je 54 %. Vzhledem k otevřeným výzvám by měla MAS do 31.10.
limit splnit.
PRV – Byl ukončen příjem do výzvy MAS č. 5. Přijaty 3 projekty k fichi 1 a 3 projekty fichi 10, projekty prošly věcným
hodnocením a dojde k procesu výběru, viz níže. U 1 projektu z výzvy MAS č. 4 byla schválena ŽoPl, u 1 projektu byla
podána ŽoPl.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
 Výběr projektů k výzvě MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) z Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020
Začátek výběru 8:45 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region
Kunětické hory k výzvě MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
Schvalování území působnost probíhá bez problému. Získány podpisy od 11 starostů/zástupců obcí z 28.
Obec Vysoká nad Labem schválila na zastupitelstvu přistoupení obce k MAS RKH.

Na VH byly schváleny nové stanovy a JŘ VH. Stanovy budou vloženy do sbírky listin. Dle konzultace s ŘO IROP (J.
Landová) není nutné Stanovy a JŘ předkládat ke schválení k realizaci IROP, pokud nedošlo k ovlivnění IP.
Kancelář MAS připravuje aktualizaci webových stránek, aby odpovídaly provedeným změnám vč. aktualizace mapy MAS.
Připravují se veřejná komunitní projednání, která budou složit jako podklad pro vytvoření analytické části SCLLD pro příští
programové období.
K. Holečková připravuje žádost o standardizaci k programovému období 2021-2027, očekávané podání konec srpna, začátek
září.
Představenstvo jednomyslně schvaluje podání žádosti o standardizaci, tímto pověřují K. Holečkovu a J. Petrence.
5. Různé
 Projekt Venkov 21. století se nachází v době udržitelnosti, do 31.7. by měla být podána 1. monitorovací zpráva, ale díky
chybě v systému Portál farmáře monitorovací zpráva nelze generovat, situaci konzultovalo MAS Pošumoví se SZIF, aby
byla sjednána náprava, dosud nedošlo k vývoji. Pokud nedojde k nápravě do 15.7. bude zažádáno o písemné vyjádření
SZIF k situaci.
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 18, celkový počet výrobků 19. Nová koordinátorka pracuje na zefektivnění
činnosti a navýšení počtu výrobců.
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře
termíny akcí z regionu, byla uzavřena Deklarace o partnerství a spolupráci a připravuje se systém voucherů.
 Deštníkové projekty Malý Leader
- dotace POV na rok 2020 - Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory
Byla schválena podpora z Pardubického kraje z POV 2020 pro MAS RKH ve výši 256 000 Kč místo požadovaných
360 000 Kč a to kvůli škrtům v důsledku COVID-19.
Obce byly informovány, že mohou začít s realizací a byly jim předány pokyny.
- Není jisté, zda bude možné podávat žádosti na kraj na rok 2021, tyto informace budou k dispozici nejdříve po krajských
volbách, přesto je vhodné začít s předstihem připravovat projekt na rok 2021.
 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, projekt byl schválen,
začala realizace.
 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních.
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období, zástupci z KS NS MAS Pk se účastnili
projednávání Středního článku na úrovni NS MAS ČR. NS MAS ČR je realizátorem projektu Regiony sobě!, ehož
účelem je podpora lokálních podnikatelů. MAS RKH se zapojila do projektu, byli osloveni členové a výrobci KP k účasti,
začíná se plnit mapa.
 MAP ORP Pardubice – – spolupráce probíhá, projekty procházejí prioritizací dle metodiky, do 11.9. mohou školy a
zřizovatelé zasílat aktualizace SR.
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin
horizontální a pro sociální oblast, do 15.7. probíhá sběr připomínek k analytické části strategie ITI.
 Akce pro veřejnost 2020: 5.9. Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, 8.9. Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).

USNESENÍ
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:
 uplatnění prominutí sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem v období červen až srpen 2020 v rámci programu
Antivir C.
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 uzavření DPP č. 0092020 – 0102020.
 znění výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV včetně příloh k výzvě.
 případné doplnění/opravy výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV včetně příloh k výzvě
vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a dále schvaluje případnou změnu termínu vyhlášení
výzvy, 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/O3 Sociální
služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O3
Sociální služby, verze 4.0 vše s platností ke dni schválení kontrolních listů ŘO.
 případné doplnění/opravy Kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v
opatření č. IROP/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolního listu pro
věcné hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 4.0 vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a
to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.1 (vč. případných následujících změn provedených kanceláří MAS
souvisejících vyhlášením výzvy IROP č. 14 a to včetně termínů vyhlášení výzvy a příjmu žádostí o podporu) vč.
Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 3.1), oba harmonogramy s platností ode dne

schválení výzvy č. 14 ŘO IROP, předložení Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 3.1)
ŘO IROP provede kancelář MAS následně.
 znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 - 30.6.2020.
 případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 – 30.6.2020 na základě
připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková,
popř. Kateřina Flajšmanová.
 podání žádosti o standardizaci, tímto pověřují K. Holečkovu a J. Petrence.

USNESENÍ k výběru projektů PRV
PRV/výzva MAS č. 5/1: Představenstvo schvaluje seznam hraničních projektů pro výzvu MAS č. 5
(14/000/00000/453/000023/V005).
PRV/výzva MAS č. 5/2: Představenstvo schvaluje seznam vybraných a nevybraných žádostí pro výzvu MAS č. 5
(14/000/00000/453/000023/V005).

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v říjnu 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
14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV vč. příloh
Kontrolní listy pro výzvu č. 14 z IROP
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.1, Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver.
3.1).
Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2020 - 30.6.2020
Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005)
z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Dne: 13.7.2020
Zapsala: K. Holečková
Ověřovatelé:
Jozef Petrenec
Jolana Štěpánková
Michal Voigts

