
 

 

 

1. 

 

Z Á P I S  

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 6. 4. 2017 od 8: hod. v sídle spolku Třanovice č.p.1 

 

P ítomni: Ing. Lucie Latochová, Ing. Dana Nováková, Ing. Vladimír Baginský, Ing. Jaroslav Votýpka 

Omluven: Ing. Vladimír K ivka 

Hosté: Ing. Krystyna Nováková 

Program: 

1. P ivítání a stanovení zapisovatele, schválení ově ovatele zápisu, schválení programu 

2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru 

3. Informace z valné hromady Krajského sdru ení NS MAS ČR MSK (2. 3. 201Ř, Bohumín) 
a z valné hromady Národní sítě MAS ČR (16. 3. 201Ř, Hranice n. M.) 

4. Plnění harmonogramu prací na rok 201Ř a informace o průběhu výzev 

5. Projednání a schválení výzev IROP vč. kritérií pro věcné hodnocení a dalších p íloh 

6. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“ verze 
04 

7. P íprava výzvy OP P – Prevence invazních druhů 

8. P íprava výzvy OPZ – P ístup k zaměstnání a návrh klíčového projektu 

9. Návrh projektu spolupráce s MAS Jablunkovsko 

10. Zapojení do projektu p eshraniční spolupráce s LGD Ziemia Pszczyńska 

11. Návrh na změnu Strategie CLLD v programovém rámci OPZ 

12. P íprava valné hromady MAS Pobeskydí, z. s. 
13. Další 
14. Ukončení zasedání 

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu 

Zasedání programového výboru zahájila p edsedkyně Ing. Dana Nováková. Konstatovala, e jsou 
p ítomni 4 členové z 5 členů programového výboru a dle stanov je zasedání usnášeníschopné. 
Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. 

Toto programový výbor (všichni přítomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil 
ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navr ený program. 

Bylo konstatováno, e zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán 
spolku, kterým jsou p edsedkyně Ing. Dana Nováková a místop edseda Ing. Jaroslav Votýpka a 
kte í současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdru ení obcí povodí Morávky a 
LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno jednomyslně programovým výborem je současně 
vyjád en i souhlas statutárního orgánu. 

2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru 

editelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání a vyjád ila se k následujícím úkolům: 



Zápis ze zasedání programového výboru 6. 4. 2017 

 

 

 

 

2. 

 projednat prodlou ení úvěru u České spo itelny, a. s. (vy ízeno, úvěr nebylo pot eba 
čerpat, aktuálně je na účtu cca 2 mil. Kč) 

 sestavit odpověď na ádosti Mysliveckého spolku Bruzovice a zajistit jeho odeslání 
(vy ízeno, odesláno, editelka se zúčastnila výroční valné hromady člena, situace byla 
objasněna osobně) 

 poslat členovi REIT Jízdárna pod Lipovým, s.r.o., upomínku z titulu nezaplacení členského 
p íspěvku na rok 2016 (vy ízeno, odesláno doporučeně, bez reakce, lze očekávat zrušení 
členství na valné hromadě, je pot eba vyhledat nové členy) 

Rozhodnutí mimo zasedání: 

 14.-19. 2. 201Ř se zúčastnili 4 členové programového výboru. Programový výbor schválil 
Výzvu „MAS Pobeskydí – Prevence a ešení sociálního vyloučení (I.)“ v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost a její p ílohy a interní dokument „Způsob hodnocení a výběru 
projektů a další interní postupy“ a jejich p ílohy ve verzi 02. 

 10.-1Ř. 3. 201Ř se zúčastnilo 5 členů programového výboru. Programový výbor schválil 
„Výzvu č. 01 k p edkládání ádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020“ a její p ílohy, „Způsob hodnocení a výběru projektů a 
další interní postupy“ a jeho p ílohy ve verzi 03, Harmonogram výzev na rok 201Ř (verze 
b ezen/201Ř) a zapojení spolku (jako partnera) do mikroprojektu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska“ s názvem „Know How - na przykładzie szlaku wie  i 
platform widokowych oraz szlaku single truck“. 

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního 

zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo zasedání. 

3. Informace z valné hromady Krajského sdru ení NS MAS ČR MSK (2. 3. 2017, Bohumín) 
a z valné hromady Národní sítě MAS ČR (16. 3. 2017, Hranice n. M.) 

Informace podala Krystyna Nováková a Jaroslav Votýpka. 

Na valné hromadě krajského sdru ení NS MAS ČR MSK spolek zastupovala na základě plné moci 
Krystyna Nováková. Byly schváleny nové stanovy. Naše MAS byla zvolena členem výboru a bude 
pokračovat v práci v pracovní skupině LEADER (podskupině zamě ené na re ijní výdaje MAS). 

Na valné hromadě Národní sítě MAS ČR spolek zastupoval místop edseda Jaroslav Votýpka. Na 

valné hromadě byl schválen nový p edseda NS MAS ČR, a to Ing. Ji í Krist z MAS Opavsko a byly 

schváleny členské p íspěvky na rok 201Ř ve výši 10 tis. Kč. 

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace z valné hromady Krajského sdru ení 
NS MAS ČR MSK a valné hromady Národní sítě MAS ČR. 

4. Plnění harmonogramu prací na rok 2017 a informace o průběhu výzev 

Ing. Krystyna Nováková p ednesla harmonogram prací na rok 201Ř, jeho doplnění a plnění. 

Místní akční plán Frýdek-Místek 

Místní akční plán na rok 201Ř – schválen ídicím výborem 

Aktualizace Seznamu investičních priorit - 27. 3.2017 (další  termín: 29. 9. 2017) 

Vzdělávací akce: cca 10-15 akcí (vč. vzdělávacích akcí projektů spolupráce) 

Jednání pracovních skupin (dle pot eby) – b ezen/duben 201Ř 
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Účast na setkáních a seminá ích určených pro realizátory MAP 

Místní akční plán na rok 201ř – schválení ídicím výborem (zá í 201Ř) 

Ukončení projektu – zá í 201Ř 

O pokračování aktivit místního akčního plánu po zá í 201Ř by měl rozhodnout ídicí výbor 
projektu. O podmínkách zapojení MAS Pobeskydí by měl následně rozhodnout programový výbor 
a partne i projektu. 

Strategie CLLD MAS Pobeskydí 

Vyhlašování výzev dle schváleného harmonogramu. 

Výzva – OPZ 20. února – 2Ř. b ezna 

Výzva – PRV vyhlášená 21. b ezna, p íjem 5.-21. dubna. 

Animační aktivity – propagace podpory přes MAS 

Koně v Pobeskydí II. (mo nosti podpory p es MAS, prezentace odborníků a p íkladů dobré praxe, 
výměna zkušenosti) – 28. 2. 2017 

Lesnictví v Pobeskydí (mo nosti podpory p es MAS, prezentace odborníků a p íkladů dobré 
praxe) – 9. 2. 2017 

Animační akce pro podnikatelské subjekty v oblasti PRV (mo nost zapojit členy, zva ujeme formu) 
– leden-únor 201Ř – nevznikla pot eba 

Jak mů e MAS podpo it rodinu (pracovní setkání, podpora p es OPZ, diskuse mo nosti vyu ití 
SCLLD) – 31. 1. 2017 

Seminá e pro adatele (po vyhlášení výzev) 27. 2. 17 (OPZ), 24. A 27. 3. 17 (PRV) 

Seminá e pro p íjemce (druhá polovina roku 201Ř) 

Průbě né konzultace pro adatele 

Animace škol 

Průbě ná p íprava ádosti o dotaci 

Poradenství p i realizaci 

Seminá  pro školy se zamě ením na realizaci a administraci a výměnu zkušenosti 10. 4. 201Ř 

Další aktivity 

Akce celostátní sítě pro venkov: Z pole rovnou do kuchyně 1ř. 5. 2017 (Ropice) 

Dotační mo nosti pro neziskové organizace (doprovodný program valné hromady) 

Projekty spolupráce 

Podpora a obnova rodiny na venkově – setkání v lednu, MAS Jablunkovsko souhlasí 

Podpora místních produktů (p íprava projektu, zahájení realizace 4Q/2017) 

Ve ejná prostranství a péče o prostory měst a obcí (hledání partnerů) 
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Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí harmonogram prací na rok 2017 a jeho plnění 

5. Projednání a schválení výzev IROP vč. kritérií pro věcné hodnocení a dalších příloh 

Programový výbor projednal kritéria pro věcné hodnocení. Došlo zejména k doplnění kritérií 
posuzujících proveditelnost, pot ebnost a hospodárnost projektu, tak aby min. počet bodů 
určeny MMR ve výši 50 % byl dosa itelný a nebyl výrazně diskriminační a omezující. Dále došlo 
k up esnění znění kritérií, tak aby nedocházelo k nejasnostem. 

Projednány byly výzvy a její p ílohy, harmonogram výzev. Výzvy a kritéria byly ji  na CRR a MMR 
konzultovány ovšem finální odsouhlasení proběhne v průběhu p íštích dnů. V návaznosti na toto 

bude výzva vč. p íloh schválená programovým výborem mimo zasedání cca 10-7 dnů p ed 
vyhlášením výzvy. S ohledem na pravděpodobnou nep ítomnost Ing. Dany Novákové, je pově en 
(po dobu nep ítomnosti Ing. Dany Novákové) schválením výzvy k rozhodnutí mimo zasedání Ing. 
Jaroslav Votýpka. 

Byl schválen dokument „Interní postupy p i realizaci programového rámce IROP“ (odsouhlašeno 

MMR) a Harmonogram výzev pro IROP - CLLD, který je p ílohou zápisu a bude zaslaná na CRR 
pota mo MMR. 

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce finálně zkonzultovat výzvy a kritéria na IROP a 
připravit ke schválení mimo rozhodnutí. 

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje Harmonogram výzev pro IROP – CLLD a Interní postupy 
při realizaci programového rámce IROP. 

6. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“ 
verze 04 

Nebyl projednáván. Jeho součástí budou kritéria věcného hodnocení, která v bodě 5 nebyla 
schválená. Bude schváleno mimo zasedání společně s výzvami IROP.  

7. Příprava výzvy OP P – Prevence invazních druhů 

Vyhlášení výzvy posunout na červenec, ukončení p íjmu ádosti íjen a rozhodnutí o podpo e do 
konce roku. 

Na květen bude p ipraveno pracovní setkání dotčených organizací (Správa CHKO, obce, Lesy ČR, 
Povodí Odry a dalších potenciálních realizátorů projektu). 

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit pracovní setkání k výzvě OP P – 

Prevence invazních druhů na květen. 

8. Příprava výzvy OPZ – Přístup k zaměstnání a návrh klíčového projektu 

editelka upozornila, e zatím je nízký zájem. Mo ností je vyhlášení výzvy odlo it a vhodně 
upravit strategií dle námětů potenciálních adatelů, vč. varianty klíčového projektu. 

Po diskusi bylo rozhodnuto, e výzva bude vyhlášena beze změny strategie v červenci, ukončení 
p íjmu ádosti íjen a rozhodnutí o podpo e do konce roku. Pokud nebude o výzvu zájem, 
budeme mít podklad pro změnu strategie. 

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit výzvu OPZ na opatření Přístup 
k zaměstnání. 

Programový výbor (všichni přítomní) v návaznosti na výše uvedené změny v bodě 5., 7. a 8. schvaluje 
Harmonogram výzev na rok 2017. 
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9. Návrh projektu spolupráce s MAS Jablunkovsko 

editelka p ednesla návrh projektu spolupráce s MAS Jablunkovsko, a to Podpora a obnova 

rodiny na venkově. Projekt se skládá s 3 částí: Setkávání odborníků a klíčových aktérů, Besedy a 
p ednášky pro ve ejnost, Happeningové volnočasové akce pro ve ejnost (spolupráce s členy MAS 
zejm. NNO). Odhadovaný rozpočet 500 tis. Kč. 

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit ádosti o dotaci a související dokumenty 
k projektu spolupráce „Podpora a obnova rodiny na venkově“. 

10. Zapojení do projektu přeshraniční spolupráce s LGD Ziemia Pszczyńska 

editelka konstatovala, e rozhodnutím mimo zasedání byla účast v projektu schválená. 
P edmětem projektu je realizace dvou studijních cest pro obce a členy MAS v zá í a íjnu 
letošního roku. MAS nevzniknou ádné náklady. Projekt za MAS zajišťuje pan Votýpka. 

11. Návrh na změnu Strategie CLLD v programovém rámci OPZ 

editelka konstatovala, e na pracovním setkání 31. 1. 201Ř vznikl návrh na úpravu strategie a 
zaalokování opat ení zamě eného na prorodinné aktivity v OPZ, a to zejména aktivity 
p íměstských táborů. Preferovány budou projekty, které realizují více projektů a zapojují do 
realizace další subjekty. 

Návrh úprav strategie p ipraví a projedná s MPSV editelka. Návrh změny strategie bude 
p edlo en ke schválení valné hromadě. P edpokládaná alokace na opat ení bude 2 mil. Kč, 
p edpokládané vyhlášení výzvy – začátek roku 2018. 

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit návrh úprav strategie a projednat 
s MPSV. 

12. Příprava valné hromady MAS Pobeskydí, z. s. 

Termín valné hromady byl stanoven na 22. června. Místo je p edbě ně stanoveno na Bruzovice 
v myslivecké chatě člena Mysliveckého spolku Bruzovice, z. s. editelka provede ještě ově ení výši 
po adované cena a ově í, zda se jedná o cenu obvyklou. 

Na valné hromadě bude pot eba zvolit výběrovou komisi (je mo no opakování členů) a zvolit 
programový výbor a kontrolní komisi se zahájením funkce od 4. 12. 201Ř. V této návaznosti musí 
být zvolen p edseda a místop edseda spolku. 

Program valné hromady bude stanoven začátkem června. 

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje termín zasedání valné hromady na 22. června od 15 
hod. v Bruzovicích a ukládá ředitelce připravit zasedání valné hromady. 

13. Další 

Pan Baginský vznesl dotaz, zda člen programového výboru mů e ádat ve výzvách MAS. editelka 
sdělila, e toto není zakázáno. P íslušný člen orgánu je následně ve st etu zájmu a nesmí hodnotit 
a rozhodovat na jednání o svém projektu a konkurenčních projektech. 

14. Ukončení zasedání 

Byla zrekapitulována usnesení. Ing. Dana Nováková poděkovala za účast a ukončila zasedání. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina, Harmonogram výzev pro IROP – CLLD, Harmonogram výzev na rok 201Ř 
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USNESENÍ 

Programový výbor schvaluje: 
 ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navr ený program 

 Harmonogram výzev pro IROP – CLLD a Interní postupy při realizaci programového rámce IROP 

 Harmonogram výzev na rok 2017 

 termín zasedání valné hromady na 22. června od 15 hod. v Bruzovicích. 
 

Programový výbor bere na vědomí: 
 e zasedání je usnášení schopné a e zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, 
 rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo 

zasedání, 
 informace z valné hromady Krajského sdru ení NS MAS ČR MSK a valné hromady Národní sítě 

MAS ČR 

 harmonogram prací na rok 2017 a jeho plnění 
 

Programový výbor ukládá editelce: 
 finálně zkonzultovat výzvy a kritéria na IROP a připravit ke schválení mimo rozhodnutí 
 připravit pracovní setkání k výzvě OP P – Prevence invazních druhů na květen 

 připravit výzvu OPZ na opatření Přístup k zaměstnání 
 připravit ádosti o dotaci a související dokumenty k projektu spolupráce „Podpora a obnova 

rodiny na venkově“ 
 připravit návrh úprav strategie a projednat s MPSV 

 připravit zasedání valné hromady 

 

 

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková 

 

Ově il: Ing. Jaroslav Votýpka 



Registrační číslo 
strategie:

CLLD_15_01_228

Název MAS: MAS Pobeskydí, z. s.
Kraj: Moravskoslezský kraj Schválen programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s.,  6. 4. 2017

Alokace výzvy 

Plánovaný 
měsíc a rok 
vyhlášení výzvy

Plánovaný 
měsíc a rok 
zahájení  
příjmu žádostí 
o podporu

Plánovaný 
měsíc a rok 
ukončení 
příjmu žádostí 
o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

53V - Udržitelná doprava
1. výzva MAS Pobeskydí - IROP - 
Udržitelná a bezpečná doprava I.

Bezpečnost dopravy, 
Cyklodoprava

Udržitelná a bezpečná 
doprava

04-05/2017 04-05/2017 06/2017 25 000 000 6 4 166 666

68V - Zvyšování kvality a 
dostupnosti infrastrukt. 
Pro vzdělávání a celož. 
Účení

3. výzva MAS Pobeskydí - IROP - 
Vzdělávací infrastruktura I.

Infrastruktura 
předškolního 
vzdělávání, 
Infrastruktura 
základních škol, 
Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání

Vzdělávací infrastruktura 04-05/2017 04-05/2017 06/2017 15 000 000 4 3 750 000

62V - Sociální 
infrastruktura

2. výzva MAS Pobeskydí - IROP - 
Infrastruktura sociálních služeb a 
začleňování I.

Rozvoj sociálních 
služeb, Rozvoj 
komunitních center

Infrastruktura sociálních 
služeb a začleňování

04-05/2017 04-05/2017 06/2017 5 000 000 2 2 500 000

53V - Udržitelná doprava
4. výzva MAS -Pobeskydí - IROP - 
Udržitelná a bezpečná doprava II.

Bezpečnost dopravy, 
cyklodoprava

Udržitelná a bezpečná 
doprava

09/2017 09/2017 12/2017 15 000 000 3 5 000 000

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 
Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)



 

Duben/2017 

HARMONOGRAM VÝZEV NA ROK 2017 

 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (SCLLD) 

 

Tabulka 1: Harmonogram výzev na rok 2017 

Programový rámec 
fiche/opatření 

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Zveřejnění roz-
hodnutí o pod-
poře projektu 

na MAS do 

Předpokládaná 
alokace 

(v Kč) 

Program rozvoje venkova 
- Investice do zemědělství 
- Zemědělské produkty 
- Místní nezemědělská produkce 
- Investice do lesnictví 

03/2017 04/2017 15. 07. 2017 18 000 000 

Operační program Zaměstnanost 
- Prevence a řešení sociálního vyloučení 

02/2017 03/2017 30. 06. 2017 6 500 000 

Integrovaný regionální operační program 

- Udržitelná a bezpečná doprava 

04-05/2017 06/2017 15. 09. 2017 25 000 000 

Integrovaný regionální operační program 

- Vzdělávací infrastruktura 

04-05/2017 06/2017 15. 09. 2017 15 000 000 

Integrovaný regionální operační program 

- infrastruktura sociálních služeb a začleňování 
04-05/2017 06/2017 15. 09. 2017 5 000 000 

Operační program Zaměstnanost 
- Přístup k zaměstnání 

07/2017 10/2017 31. 12. 2017 1 987 000 

Integrovaný regionální operační program 
- Udržitelná a bezpečná doprava 

09/2017 12/2017 28. 02. 2018 15 000 000 

Operační program Životní prostředí 
- Prevence invazních druhů 

07/2017 10/2017 31. 12. 2017 1 742 000 

 

Harmonogram byl schválen programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s., 6. 4. 2017. 

Termíny uvedené v harmonogramu budou upřesněny ve výzvách. 

 

Kontaktní osoby pro konzultace: 

Ing. Krystyna Nováková 

ředitelka 

vedoucí pracovník pro SCLLD 
+420 558 431 081 

+420 774 489 762 
novakova@pobeskydi.cz 

RNDr. Pavel Žiška 

projektový manažer 
zaměření na IROP 

+420 558 431 084 
+420 776 735 053 
ziska@pobeskydi.cz 

Mgr. Silvie Lišková 

projektová manažerka a animátorka škol 
zaměření na OPZ, OP VVV - šablony 

+420 558 431 068 
+420 603 500 348 

liskova@pobeskydi.cz 

Mgr. Petr Piekar 

projektový asistent 
zaměření na PRV 
+420 558 431 083 
+420 773 761 063 

piekar@pobeskydi.cz 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/krystyna-novakova/
mailto:novakova@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/kontakty/pavel-ziska/
mailto:ziska@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/kontakty/silvie-liskova/
mailto:liskova@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/kontakty/petr-piekar/
mailto:piekar@pobeskydi.cz

