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Zápis ze 

 

 
    
   16.03.2023 

 
Kancelář MAS, Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 14:00 hodin. 

Zahájení a zápis z jednání zajistila Ing. Lada Jindrová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 
 

1. Zastoupení předsedy Programového výboru 

2. Výběr projektů 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 

3. Schválení podání programového rámce OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK) 

4. Diskuze  

 
 
 

1. Zastoupení předsedy Programového výboru 

• Vzhledem k programu schůze bylo nutné na jednání pozvat „nezaujaté“ členy Programového 
výboru, zejména ve vztahu k výběru projektů 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova. Z toho 
důvodu se jednání nezúčastní předseda Programového výboru – Miloš Brabec (zastupující 
Mikroregion Novoměstsko), který navrhl pověřit Mgr. Ditu Kabelkovou, aby jej pro toto jednání 
zastoupila.  

• Podrobnosti k zaujatosti předsedy Programového důvodu je uvedeno v dalším bodu jednání v části 
věnující se výběru projektů 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova. 

• Všichni přítomní členové Programového výboru hlasovali o návrhu pověření Mgr. Dity Kabelkové 
ve věci zastoupení předsedy Programového výboru. 

 

 Usnesení 1-2/2023:  
 Programový výbor schvaluje Mgr. Ditu Kabelkovou jako zástupkyni předsedy Programového 

výboru pro toto jednání a jako kompetentní osobu pro podpis zápisu z tohoto jednání.  
 Mgr. Dita Kabelková zastoupení předsedy Programového výboru pro toto jednání přijala. 
  
 Všichni pro – schváleno 

 

schůze Programového výboru MAS č. 2/2023 

Termín 

Program schůze 

ZÁPIS 

Místo 
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2. Výběr projektů 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova, která byla zaměřena na fichi 

24 – Investice do veřejných prostranství 

• Přítomní členové PV, kteří nebyli ve střetu zájmu podepsali prezenční listinu a podepsali Prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů (Etický kodex) pro 8. výzvu PRV, konkrétně pro Fichi 24 – Investice do 
veřejných prostranství. 

• Střet zájmů ohlásili tito členové Programového výboru: 
o Miloš Brabec (zastupující Mikroregion Novoměstsko), je ve střetu zájmů k projektu 

žadatele žádajícího o dotaci ve Fichi 24 – název projektu: „Kulturní vybavení pro obce 
Mikroregionu Novoměstsko“, 

o Mgr. Martin Horák (zastupující Město Bystřice nad Pernštejnem), je ve střetu zájmů k 
projektu žadatele žádajícího o dotaci ve Fichi 24 – název projektu: „Mobilní zařízení pro 
kulturní akce Mikroregionu Bystřicko“, 

o Petr Konečný (zastupující Městys Nedvědice), je ve střetu zájmů k projektu žadatele 
žádajícího o dotaci ve Fichi 24 – název projektu: „Vybavení pro kulturní rozvoj v 
Mikroregionu Pernštejn“. Ani jeden z výše jmenovaných zaujatých členů Programového 
výboru se nebude podílet na výběru projektů Fiche, ve které je ve střetu zájmů a ani se 
nebude účastnit jednání. 

 
• Jednání se budou účastnit pouze nezaujatí členové Programového výboru: Ing. Tomáš Pospíšil 

(Portimo, o.p.s.), Mgr. Slavomír Pipa, Mgr. Dita Kabelková a Ing. Aleš Sitař. 
• Přítomní členové Programového výboru byli seznámeni s předkládanými projekty do výzvy č. 8 

PRV – Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství dle doporučení Výběrové komise → na základě 
výsledků věcného hodnocení.  

• V rámci Fiche 24 (dané výzvy) byly Výboru od Výběrové komise předány 3 Žádosti o dotaci.         
• Z rozhodnutí Výboru bylo vybrány k podpoře všechny 3 přijaté Žádosti o dotaci, jejichž souhrnná 

požadovaná výše dotace činí 796 000 Kč. Jeden projekt byl definován jako hraniční projekt výzvy a 
s ohledem na aktuálně platné Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova, je možné jej 
podpořit v plné výši, i když dojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období 
ve schváleném finančním plánu SCLLD – podrobněji viz Rozhodnutí Programového výboru MAS 
Zubří země pro Fichi 24 (veřejná příloha č. 1). 

 Usnesení 2-2/2023:  
 Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů výzvy č. 8 PRV – Fiche 24 – Investice do 

veřejných prostranství dle doporučení Výběrové komise.  Programový výbor potvrzuje, že byly 
vybrány a doporučeny k realizaci 3 projekty (včetně hraničního projektu výzvy).  

  
 Všichni pro – schváleno 

 

3. Schválení podání programového rámce OP Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK) 

• Programový výbor byl informován o modifikaci výzvy č. 3 k předkládání žádostí o podporu 
integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 
2021–2027, která se týká programového rámce OP TAK. Termín pro příjem programového 
rámce OP TAK je od 1.3.2023 do 30.4.2023. 

• Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK: 
o 50% dotace na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné 

infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší 
technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující 
digitalizaci a automatizaci výroby. 

• Z celkové alokace na Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) stanovené v OP TAK bude nejdříve 
přerozděleno zhruba 50 % podle počtu podniků, které mají počet zaměstnanců od 1 do 249 dle 
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údajů z Českého statistického úřadu k 5. 11. 2021 (nejedná se o MSP dle definice GBER). Alokace 
jsou rozpočítány v dokumentu Alokace a indikátory SCLLD na všechny MAS -  rozdělení alokace na 
MAS Zubří země, o.p.s. viz příloha tabulka níže. 

• Nejdříve ke dni 30. 4. 2023 bude mezi ostatní MAS přerozdělena původně rozpočítaná 
alokace těch MAS, které nepodaly žádost o schválení PrR nebo jejich PrR nebyly schváleny. 
ŘO zašle MAS, které mají schválený PrR, dokument Alokace a indikátory CLLD s novým 
rozpočítáním. 

• MAS následně může požádat prostřednictvím ŽoZ o navýšení alokace a indikátorů dle nově 
zaslaného dokumentu Alokace a indikátory CLLD. 

Název MAS 21+ 
Počet 
obyvatel k 
31.12.2020 

RES - počet 
subjektů 1 až 
249 
zaměstnanců 

Rozdělení alokace  

Indikátor 
243010 - 
cílová 
hodnota 

Indikátor 
101022 - 
cílová 
hodnota 

MAS Zubří země, o.p.s. 39452 702 2 820 000  8 4 

 
Povinné indikátory pro Programový rámec OP TAK (kód, název, jednotka) 

Kód Název Jednotka 

101022 Podniky podpořené granty podniky 

243010 Počet instalovaných technologií zařízení 

 
 

 Usnesení 3-2/2023:  
 Programový výbor schvaluje podání programového rámce OP Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK) na stanovenou alokaci 2 820 000 Kč a po 
30.4.2023 schvaluje případně podání ŽoZ o navýšení alokace a indikátorů dle nově 
zaslaného dokumentu Alokace a indikátory CLLD. 
 
Všichni pro – schváleno  

 
 
 
 
Zapsala:  Ing. Lada Jindrová …………………………….............................................................................................. 

 

 

 

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

                          Mgr. Dita Kabelková, zastupující předsedu Programového výboru

                                 


