
 
 

Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. 

Libuň dne 27.6. 2017 

 

Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná 

 

1. Klacková omluvila předsedkyni a pana Stuchlíka, přivítala přítomné a představila 

projektovou manažerku Lucii Gernatovu. 

 

2. Informace o SCLLD MAS - Klacková 

Strategie je schválena k 21.6.2017 – poř. č. 104 

Akceptační dopisy máme: 

- za strategický rámec PRV – obdržen dne 23.6. 

- za strategický rámec OP Z – obdržen dne 27.6.201  

K vyhlašování výzev: 

Pro IROP- potřeba mít akceptační dopis a mít schválené Interní postupy MAS 

Pro PRV – problém s termínem, SZIF přijímá od MAS projekty v termínu do 29.9.2017, do té 

doby musí MAS všechny přijaté projekty zkontrolovat ohodnotit a vybrat k financování.   

 

3. Interní postupy pro IROP 
- návrh postupů byl všem zaslán předem 

- připomínka Mgr. Šimek: bod 2.3. ošetření střetu zájmu – vyškrtnout ve druhé odrážce: „ani 

ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují“ 

 Hlasováno o upraveném návrhu předložených Interních postupů: - všichni přítomní s tímto 

zněním souhlasí 

Předložený návrh Interních postupů se zapracováním  připomínky p. Šimka pro IROP byl 

schválen. 

Rada souhlasí, aby ing. Klacková zapracovala do postupů případné připomínky ze strany CRR 

a ŘO IROP. 

 

4. Postupy MAS pro PRV 

Předložen rozšířený návrh Směrnice pro transparentnost a střed zájmů (bude platit pro projekty 

PRV). 

Hlasováno o předloženém návrhu: - všichni přítomní s tímto zněním souhlasí 

 

Předložený návrh Postupů MAS pro projekty PRV byl schválen 

 

 

5. Příprava Výzev pro rok 2017 

 

Návrh aby v roce 2017 byly vyhlášeny tyto výzvy a alokace: 



PRV: výzva č. 1 pro fichi č. 8 Podpora zemědělských podniků, alokace 6 mil. Kč, pokud se to 

nevyčerpá, převede se na další výzvu pro tuto fichi. V případě, že projekt bude hraniční (bude 

na něj jen část alokace a splní min. počet bodů – bude podpořen 

Případné další fiche budou připraveny na vyhlášení na prosinec. 

Výzvu připraví A. Klacková – znění zašle členům rady. 

 

OPZ: výzva pro Opatření /fichi č. 5  Sociální služby s alokací 5 mil. Kč, pokud se nevyčerpá 

převede se na další výzvy z OP Z 

Výzvu připraví L. Gernatová a bude zaslána radě ke schválení. 

 

IROP: výzva pro Opatření/fichi č. 3 Podpora hasičů s alokací 11,87 mil., výzva pro Opatření 

/fichi č. 1 Bezpečná doprava s alokací 10 mil. Kč 

Výzvy připraví ing. Dufek. 

 

Hlasováno o navržených výzvách a alokacích: všichni přítomní souhlasí. 

 

Předložený plán výzev na opatření: Podpora zemědělců – 6 mil. Kč, Sociální služby – 5 mil. 

Kč, Podpora hasičů – 11, 87 mil. Kč, Bezpečná doprava – 10 mil. Kč pro rok 2017 byl schválen. 

 

Preferenční kritéria pro fichi Podpora zemědělců 

 Byl předložen návrh pref. kritérií s rozsahem bodů: 

 Výše způsobilých výdajů (do 1 mil. včetně – 10b, >1 mil – 2 mil. včetně – 5 bodů, více 

jak 2 mil. – 0 bodů) 

 Podíl příjmů ze zemědělství na celkových (>50% - 10 b, >30 a <50% - 5 b., <30b. -0b.) 

 Počet nově vytvořených prac. míst (0,5 – 0,9 úvazku – 15b., 1 – 1,4 úvazku – 30b., 1,5  

a více – 45 b.) 

 Doba realizace projektu (do 12 měsíců od podpisu Dohody – 2b., více jak 12 měs. – 0 

b.) 

 Vliv na ŽP – systém hospodaření (ekologický zemědělec – 5b., SISPO – 5b., ostatní – 

0b.) 

Minimální počet bodů – 15b. 

 

Hlasováno o navržených preferenčních kritérií pro fichi č. 8: všichni přítomní souhlasí. 

 

Předložený návrh 5 preferenčních kritérií s bodovým rozpětím pro fichi č. 8 Podpora 

zemědělských podniků byl schválen. 

  

Úkol: Klacková zajistí schválení pref. kritérií na SZIF a podá žádost na schválení výzvy pro 

PRV. 

 

 

6. Informace o dalších projektech 
- MAP Semilsko – vše na www, bulletin č. 3 zaslán členům Rady, ŽoP a ZoR č. 3 podána 

koncem dubna, další se bude podávat  do konce srpna. 

- Projekt Provoz MAS – obdrženy 2 platby (proplacen rok 2015 – 184 566 Kč a 2016 – 

391 308 Kč), dále bude podána průběžná žádost o proplacení  za  období leden – červen 2017. 

MAS obdržela na účet dotace z LBK – 54 tis. Kč a z KHK – 150 tis. Kč – obě dotace jsou na 

výdaje MAS na rok 2017. 

Členské příspěvky: v dubnu všem zaslán zúčtovací dopis, v červnu urgence 16 subjektů, 

k dnešnímu dni ještě 11 subjektů nemá zaplaceno (NNO, podnikatelé). 



 

7. Různé -P. Šulc 

Návrh: odměna ing. Klackové za odvedenou práci s dokončením Strategie a jejím schválením 

k realizaci – 50 000 Kč (10 000,-. Kč v období červen – říjen 2017). 

Všichni přítomní souhlasí s výší odměny ing. Klackové. 

 

Jednání ukončeno v 19:00 

 

zapsala: Ing. Alena Klacková 

ověřil: Přemysl Šulc 


