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 Zápis ze 
 

    
  

   29. 1. 2019 
  

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem  

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 10:00 hodin 

Zahájení provedla Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Schválení výzev MAS pro IROP, včetně interních postupů, kritérií a 
kontrolních listů: 
• 10. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací 

systémy – (III.) 
• 11. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) 
• 12. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) 
• 13. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních 

škol – (III.) 
• 14. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro 

sociální služby – (III.) 
2. Schválení výzev MAS pro OPŽP, včetně interních postupů a kritérií: 

• 2. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.) 
• 3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Protierozní opatření – (I.) 
• Prodloužení 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.) 

3. Schválení výzvy MAS pro OPZ, včetně interních postupů, kritérií a 
harmonogramu: 
• 6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření 

– (III.) 
4. Schválení aktualizovaného finančního plánu IROP předkládaným v 

rámci povinné změny SCLLD 
5. Diskuze 

 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 

 
 
 

1. Schválení výzev MAS pro IROP, včetně interních postupů, kritérií a kontrolních listů 

• Programový výbor byl seznámen s dokumenty následujících výzev MAS pro IROP: 
o 10. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (III.) 
o 11. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) 
o 12. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) 

schůze Programového výboru MAS č. 1/2019 
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o 13. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – (III.) 
o 14. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) 

 
• Součástí podkladů pak nebyly pouze texty a přílohy výzev, ale i kritéria pro výběr projektů výše uvedených 

výzev, aktualizované Interní postupy MAS pro IROP a kontrolní listy pro hodnocení výše uvedených výzev 
MAS pro IROP (souhrnně označené jako neveřejné přílohy č. 1 a 2). 
 

• Všechny výše uvedené výzvy MAS pro IROP budou vyhlášeny dle předpokladu od poloviny dubna 2019 do 
2. poloviny června 2019.  
 

• Plánované finanční alokace výše uvedených výzev MAS (počítáno i s 5% finanční spoluúčastí žadatele) jsou 
následující: 
o 10. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (III.) – finanční alokace výzvy: 

7 368 421 Kč 
o 11. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) – finanční alokace výzvy:                                       

5 473 684 Kč 
o 12. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) - finanční alokace výzvy: 7 368 421 Kč 
o 13. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – (III.)- finanční alokace výzvy: 

3 249 670 Kč 
o 14. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.)- finanční 

alokace výzvy: 4 736 842 Kč 
 
 

 Usnesení 1-1/2019:  
 
Programový výbor schvaluje 10. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy 
– (III.), 11. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.), 12. Výzvu MAS Zubří 
země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.), 13. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura 
základních škol – (III.) a 14. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální 
služby – (III.), v souhrnné alokaci (vč. 5% finanční spoluúčasti žadatelů) 28 197 038 Kč.  

 Současně Programový výbor schvaluje související přílohy výzvy (zejména kritéria pro výběr projektů), 
aktualizaci Interních postupů MAS pro IROP a kontrolní listy pro hodnocení výše uvedených výzev. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 
 
 

2. Schválení výzev MAS pro OPŽP, včetně interních postupů a kritérií  

• Programový výbor byl seznámen s dokumenty následujících výzev MAS pro OPŽP: 
o 2. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.) 
o 3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Protierozní opatření – (I.) 

 
• Součástí podkladů pak nebyly pouze texty a přílohy výzev, ale i kritéria pro výběr projektů výše uvedených 

výzev a Interní postupy MAS pro OPŽP (souhrnně označené jako neveřejné přílohy č. 3 a 4). 
 

• Všechny výše uvedené výzvy MAS pro OPŽP budou vyhlášeny dle předpokladu od 6.2.2019 do 25.9.2019.  
 

• Plánované alokace výše uvedených výzev MAS pro OPŽP jsou následující: 
o 2. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.) – finanční alokace: 7 000 000 Kč. 
o 3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Protierozní opatření – (I.) – finanční alokace: 3 000 000 Kč. 

 
• Programový výbor dále jednal o prodloužení 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)  

o Původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, do 20:00 hodin. 
o Navrhované prodloužené datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019, do 20:00 hodin.  

 
Důvody vedoucí k prodloužení 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.):  
o MAS Zubří země konzultovala projekt, který řešil výsadbu dřevin ve dvou lokalitách 
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o Daný projekt byl následně posuzován ze strany AOPK, ta vyhodnotila náklady první z lokalit jako zcela 
způsobilé, ovšem u druhé lokality byly náklady na výsadbu z pohledu AOPK nezpůsobilé (z důvodu 
údajně ne zcela vhodně zvoleného stanoviště pro výsadbu dřevin a projektu zakládajícího veřejnou 
podporu) 

o Žadatel se rozhodl zvolit místo druhé lokality náhradní stanoviště, kde se předpokládají způsobilé 
náklady v celém rozsahu, ale ke kterému v tento okamžik nemá žadatel zpracované biologické 
posouzení 

o Z důvodu, aby bylo žadateli umožněno provést řádně biologické posouzení a bylo mu umožněno 
následné podání projektu, považoval Programový výbor za vhodné zvážit prodloužení 1. výzvy MAS 
Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)        

 
 

 Usnesení 2-1/2019:  
 
Programový výbor schvaluje 2. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.) a 3. Výzvu MAS 
Zubří země, o.p.s. – OPŽP – Protierozní opatření – (I.), v souhrnné alokaci 10 mil. Kč.  

 Současně Programový výbor schvaluje související přílohy těchto výzev (zejména kritéria pro výběr 
projektů) a aktualizaci Interních postupů MAS pro OPŽP. 

 Dále Programový výbor schválil prodloužení 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)., tj. 
prodloužil datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 28. 2. 2019 do 20:00 hodin, na termín  
28.6.2019 do 20:00 hodin. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 
 
 

3. Schválení výzvy MAS pro OPZ, včetně interních postupů, kritérií a harmonogramu 

• Programový výbor byl seznámen s novým harmonogramem OPZ výzev pro rok 2019 a s dokumenty 6. 
Výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (III.). 

 
• Součástí podkladů pak nebyl pouze text a přílohy výzvy, ale i Interní postupy MAS pro OPZ (souhrnně 

označené jako neveřejné přílohy č. 5). 
 

• 6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (III.) bude dle předpokladu 
vyhlášena od 28.2.2019 do 31.3.2019. Plánované alokace výše uvedené výzvy MAS pro OPZ činí 417 833,75 
Kč. 

 

 Usnesení 3-1/2019:  
 
Programový výbor schvaluje 6. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – 
(III.) s předpokládanou alokací 417 833,75 Kč. 

 Současně Programový výbor schvaluje související přílohy výzvy, aktualizaci Interních postupů MAS pro 
OPZ a nový harmonogram OPZ výzev pro rok 2019. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 
 
 

4. Schválení aktualizovaného finančního plánu IROP předkládaným v rámci povinné změny SCLLD 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizovaným finančním plánem IROP předkládaným v rámci povinné 
změny SCLLD vyžadované ŘO IROP k 28.2.2019. Tato změna má vliv i na plánované indikátory a znění 
programového rámce IROP, proto byl Programový výbor seznáme s kompletním návrhem úprav SCLLD 
(neveřejná příloha č. 6).   
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 Usnesení 4-1/2019:  
 
Programový výbor schvaluje aktualizovaný finanční a indikátorový plán IROP předkládaný v rámci 
povinné změny SCLLD. Dále schvaluje i navázné úpravy programového rámce IROP. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 
 
 

Zapsala:  Lada Jindrová     ............................................................ 
 
 
 
 

        ..........................................................           

                                         Vlastimil Tvarůžek   
                                                                                                        předseda Programového výboru                                 


