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Zápis z jednání Pracovní skupiny MAS KJH, o.p.s. pro přípravu výzev 

4. 6. 2019 od 15:30 

Úpice 

Přítomní:  

Petr Hron, Tomáš Karel, Jaroslav Pich, Jan Šída, Lenka Hozová, Jiří Haken, Miloslav Tohola, 

Jaroslav Jörka, Daniela Müllerová – viz prezenční listina 

 

Program: 

1. Stav výzev PRV a čerpání v PRV v letech 2017 – 2019;  
2. Absorpční kapacita území pro další čerpání aktuálně využívaných fichí PRV; 
3. Prezentace článku 20 – aktuální informace; 
4. Absorpční kapacita území pro využití článku 20 v PRV; 
5. Výběr oblastí podpory v článku 20 pro další finanční podporu a návrh přesunu 

prostředků v rámci PRV; 
6. Různé. 

 

J. Balcar přivítal přítomné a představil program jednání. 

 

1. Stav výzev PRV a čerpání v PRV v letech 2017 – 2019; 
D. Müllerová seznámila se stavem výzev PRV, s realizací vybraných projektů a jejich čerpáním 

v období 2017 - 2019. 

 

2. Absorpční kapacita území pro další čerpání aktuálně využívaných fichí PRV; 
J. Balcar facilitoval diskuzi, která měla za úkol definovat potřeby území a využití stávajících 

fichí v PRV.  

 

3. Prezentace článku 20 – aktuální informace; 
D. Müllerová představila článek 20 PRV a zodpověděla dotazy přítomných k tématu.  

 

4. Absorpční kapacita území pro využití článku 20 v PRV; 
J. Balcar facilitoval diskuzi, která měla za úkol definovat potřeby území a využití článku 20 

v PRV.  

 

5. Výběr oblastí podpory v článku 20 pro další finanční podporu a návrh přesunu 
prostředků v rámci PRV; 

 

Proběhla debata na dané téma.  
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Výstupy z jednání: 

Přítomní se shodli na těchto výstupech: 

 

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. 2019.  

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.  

 

6. Různé  

J. Balcar shrnul výstupy a uvedl harmonogram potřebných aktivit pro tyto změny v rámci 

evaluace.  

 

 

Zapsala: Lenka Procházková 

 

4. 6. 2019 v Úpici 
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