Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; tel.: 777 851 871; www.kjh.cz

Zápis z jednání programového výboru MAS KJH, o.p.s.
4. 6. 2019 od 16:30
Úpice
Přítomní:
Programový výbor:
VS: Jan Šída, Lenka Hozová,
SS: Jiří Haken, Miloslav Tohola, Jaroslav Jörka
– viz prezenční listina
Hosté:
Jan Balcar, Dita Gollová, Lenka Procházková, Daniela Müllerová – MAS KJH, o.p.s.
Barbora Procházková, Jaroslav Pich, Petr Hron, Tomáš Karel
Program:
1. Stav výzev OPZ, PRV – aktuální informace;
2. Prezentace výstupů z pracovní skupiny pro přípravu výzev;
3. Výběr fichí pro další finanční podporu a návrh přesunu prostředků v rámci PRV;
4. Sněm MAS – 25. 6 2019 od 17:00 v zasedačce MAS – schválení programu;
5. Různé.
J. Balcar přivítal přítomné a představil program společného jednání, který byl přítomnými
schválen.
1. Stav výzev OPZ, PRV – aktuální informace
OPZ - D. Gollová seznámila přítomné s aktuálně uzavřenou výzvou – Prorodinná opatření a
harmonogramem následných kroků výběru a schvalování. Předběžný termín pro výběr
projektů a schválení výběru projektů byl stanoven na 25. 6. 2019.
PRV - D. Müllerová prezentovala souhrnnou zprávu o čerpání prostředků v jednotlivých
výzvách za období 2017 – 2019 a více rozebrala aktuálně uzavřenou 2. výzvu.
Programový výbor bere na vědomí aktuální informace k OP OPZ a PRV.

2. Prezentace výstupů z pracovní skupiny pro přípravu výzev
D. Gollová a D. Müllerová seznámily přítomné s možnými s výstupy PS pro přípravu
výzev.
Výstupy z jednání:
Přítomní se shodli na těchto výstupech:
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1. Současné aktivní fiche pokryly zčásti aktuální potřeby území. Nečerpání v některých fichích
je z důvodů nepřipravených projektů dle aktuálních pravidel PRV.
2. V letech 2015 – 2018 byly v území MAS zmapovány projekty, které nenašly finanční zdroje
pro realizaci. Článek 20 umožňuje jejich realizaci. Proto došlo ke shodě, že článek 20 je
žádoucí pro další rozvoj území MAS a čerpání prostředků z PRV.
3. V rámci článku 20 byly vybrány oblasti podpory s ohledem na nejaktuálnější potřeby
území. Byla provedena revize prostředků, které nebyly čerpány do 31. 12. 2018.
Z těchto dvou ukazatelů bylo doporučeno:

Oblast podpory

Alokace

Veřejná prostranství

zatím bez alokace

Mateřské a základní
školy

4 000 000 Kč

Vybrané kulturní
památky

2 000 000 Kč

Přítomní se shodli, že do oblastí podpory bude průběžně zapojena nedočerpaná částka
z druhé výzvy, která je aktuálně v administraci.
PV bere na vědomí výstupy z jednání PS pro přípravu výzev.
3. Výběr fichí pro další finanční podporu a návrh přesunu prostředků v rámci PRV
Proběhla debata na dané téma. Pro usnesení PV byly využity výstupy z jednání PS pro
přípravu výzev:
Usnesení: Programový výbor schvaluje zapracování článku 20 do SCLLD MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování:
VS: pro – 2, proti – 0, zdržel se - 0
SS: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení: Programový výbor schvaluje výběr tří oblastí podpory
- 1. mateřské a základní školy
- 2. vybrané kulturní památky
- 3. Veřejná prostranství.
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Hlasování:
VS: pro – 2, proti – 0, zdržel se - 0
SS: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení: Programový výbor souhlasí, aby byla stanovena alokace pro oblastí podpory takto:

Oblast podpory

Alokace

Veřejná prostranství

zatím bez alokace

Mateřské a základní
školy

4 000 000 Kč

Vybrané kulturní
památky

2 000 000 Kč

Hlasování:
VS: pro – 2, proti – 0, zdržel se - 0
SS: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
Přítomní se shodli, že do oblastí podpory bude průběžně zapojena nedočerpaná částka
z druhé výzvy, která je aktuálně v administraci.
4. Sněm MAS – 25. 6 2019 od 17:30 v zasedačce MAS – schválení programu
J. Balcar představil přítomným program dalšího sněmu konaného 25. 6. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti MAS. Proběhla debata.
Usnesení: Programový výbor schvaluje program příštího sněmu MAS, který se bude konat 25.
6. 2019 v 17:30.
Hlasování:
VS: pro – 2, proti – 0, zdržel se - 0
SS: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
5. Různé
Proběhla neformální debata o projednávaných bodech a plánech.
M. Tohola nabídl možnost realizovat společný cyklistický zájezd v rámci MAS na Slovensko
v druhé polovině září 2019.
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J. Balcar informoval přítomné o plánovaných akcích jako například Olympiáda pro starší a
dříve narozené a Venkovská konference.

Zapsala: Lenka Procházková
4. 6. 2019 v Úpici
Ověřili:

Jan Šída
programový výbor
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