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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 5/2021/PV 
 

Datum a čas:  1. října 2021 Přílohy: 3 

Místo jednání: kancelář MAS Zapisovatel: Jitka Vaňková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 7 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 7 členů z 9, tj. 77,77 %. 
Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 
hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné. 

 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání  

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Ing. Rosický představil program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období – srpen, září 2021 
3) Interní postupy IROP 
4) Strategická část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 
5) Diskuze 
6) Závěr 
 
Usnesení 01/05/2021/PV 

Programový výbor schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Jitku Vaňkovou.  

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

 

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období – srpen, září 2021 
V. Rosický informoval přítomné o průběhu 7. výzvy PRV. Ve výzvě bylo podáno celkem 6 
projektů, které byly všechny MAS podpořeny. Do konce srpna probíhala výměna různých 
doplňování projektů a všichni v tomto termínu podali projekty na ZIF do Brna. MAS ČMP 
dostala potvrzení o navýšení PRV o 5 mil. Kč. Dohromady tak máme na jarní výzvu PRV cca 7 
mil. Kč. 
M. Vencovská informuje o přípravě a podání interních postupů v IROP a přípravě a poslání 6. 
výzvy IROP (Vzdělávání) na kontrolu ŘO IROP. 
Dále probíhala administrace výzev a animace škol (Šablony).  V měsíci září se zaměstnanci 
kanceláře MAS zúčastnili Leaderfestu v Kutné Hoře. Probíhá příprava Národní konference 
Venkov, která se koná v termínu 12. – 14. 10. 2021 ve Žďáře nad Sázavou.   
Usnesení 02/05/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí Informace o činnosti MAS za uplynulé období (srpen – 

září 2021). 
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03. Interní postupy IROP 
M. Vencovská informuje o podání aktualizovaných interních postupů v IROP, vyhotovených 
dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD ve verzi (vydání) 1.4. Zároveň 
s interními postupy je aktualizován Etický kodex IROP. Jedná se o aktualizaci, která je nutná 
pro možnost podání poslední výzvy v IROP. Interní postupy a Etický kodex IROP jsou 
schváleny řídícím orgánem.  
Usnesení 03/05/2021/PV 

Programový výbor schvaluje Interní postupy IROP a Etický kodex IROP. 

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

 
04. Strategická část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 
M. Vencovská informuje, že dne 30. 8. 2021 byla podána koncepční část SCLLD na období 
2021 - 2027. Proběhlo zpracování dokumentu, jehož schválení bylo v rámci Partnerství MAS 
formou per rollam (srpen 2021) potvrzeno. Zapracovány byly podněty z území (karty obcí, 
dotazníkové šetření, fokusní skupiny). Čekáme na připomínky ze strany ŘO. Podání 
programových rámců na nové období by mělo být do konce roku 2021. Na MMR probíhá 
úprava Monitorovacího systému MA2014+ pro další období. Po jeho spuštění budou data 
z Koncepční části strategie přehrány a budou se doplňovat Programové rámce. Pro nové 
období by mohly být vyhlašovány výzvy koncem roku 2022.   
Usnesení 04/05/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu přípravy SCLLD MAS 
Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 
 
05. Diskuze 
M. Vencovská informuje přítomné o Regionální hře, do které se zapojují obce z regionu. 
Jedná se o deskovou poznávací a strategickou hru. Dle seznamu se do hry zapojilo 20 obcí 
z naší MAS - okres Jihlava (11 obcí) a okres Havlíčkův Brod (9 obcí). Hra by měla být časem na 
všechny okresy na Vysočině. První byl hotový Pelhřimov, teď jde do tisku okres Havlíčkův 
Brod a Jihlava.  Máme možnost v rámci propagace MAS mít placenou reklamu. Náklad by 
měl být uznatelný ze 4.2. Jednalo by se celkem o částku cca 5.000 Kč (za oba okresy). Do 
reklamy by se měli zapojit i ostatní MAS na Vysočině.   
Dále se všichni členové zapojili do diskuze udělat výjezdní zasedání členů programového 
výboru, případně dvoudenní poznávací cestu pro starosty z území.  
M. Vencovská informovala o průběžném předávání IROP na J. Vaňkovou a přípravě změny na 
pozici řiditelky MAS a tajemníka MAS, kterou ze zdravotních důvodů nebude moci nadále 
dlouhodobě vykonávat.  
 

06. Závěr 
Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 
V Polné dne 1. 10. 2021 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS  


