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MAS Českomoravské pomezí o.p.s  

Zápis z jednání správní rady č. 4/2018/SR 

Datum a čas:  17. května 2018 Přílohy: 0 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR 

Usnášeníschopnost Účast členů (dle prezenční listiny): 7; plná moc: 0 

Jednání správní rady je usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR 

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost 

jednání. Z jednání se omluvili Ing. Královec a Mgr. Matula. Dále Ing. Rosický představil 

program jednání a projednal plnění usnesení z minulé SR. 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR 
2) Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV 
3) Projednání žádostí o podporu programu OPZ 
4) Interní postupy IROP 
5) Výzvy IROP 
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/04/2018/SR 

Správní rada schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Ing. Petru 

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV 

M. Vencovská informovala členy SR o činnosti MAS v uplynulém období. Ing. Rosický 

podrobně představil vyhlášenou výzvu č. 2 z PRV, která byla uzavřena 26. 4. 2018. Výzvu 

tvořilo celkem 5 fichí, jejichž alokace činí 11 mil. Kč. Pouze do fiche 4 se nikdo nepřihlásil. 

Velký zájem byl zejména o fichi 1 (Investice do hmotného majetku - Podpora investic v 

zemědělských podnicích). Celkem se do výzvy č. 2 přihlásilo 25 projektů (1 projekt byl 

žadatelem stažen a 1 projekt byl podán pozdě, a proto se nebude hodnotit). Ostatní podané 

projekty jsou v procesu formálního hodnocení.  

Usnesení 02/04/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV. 
 

03. Projednání žádostí o podporu programu OPZ 

P. Laštovičková informovala členy SR o ukončených výzvách OPZ a představila podané 
projekty do jednotlivých výzev a seznámila členy PV se závěry jednání výběrové komise. Do 
OPZ I. byl podán 1 projekt, do OPZ II. byly podány 2 projekty. Celková výše podpory je 
3 190 582,15 Kč.  
Usnesení 03/04/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí projednání žádostí o podporu programu OPZ.  
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04. Interní postupy IROP 

M. Vencovská informovala členy SR o stavu interních postupů IROP. Stále čekáme na 

schválení interních postupů ze strany CRR a teprve po jejich schválení může MAS vyhlašovat 

výzvy z IROP. Máme slíbeno, že tento týden nám zašlou připomínky k dokumentu.  

Usnesení 04/04/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace k interním postupům IROP.  
 

05. Výzvy IROP 

S vyhlášením výzev IROP souvisí schválení interních postupů IROP. Po jejich schválení bude 
nejprve vyhlášena výzva IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky. 
Vyhlášení ostatních výzev z IROP je plánováno na červen 2018.  
Usnesení 05/04/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o výzvách IROP.  

 
06. Diskuze 
V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy.  

 

07. Závěr – Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

 

V Polné dne 17. 5. 2018 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda správní rady     ředitelka o.p.s. 


