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Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 27.9.2017, 8 hod. v Sezemicích, kancelář MAS RKH 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 
2. Realizace SCLLD 

a. Harmonogram výzev 
b. Výzvy OPZ 
c. Další informace k realizaci SCLLD 

3. Různé 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
1. organizační záležitosti 
 Hlasování per rollam 13.7.-18.7.2017 
Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 13.7.-18.7.2017 přijalo následující usnesení, přičemž 3 členové 
představenstva hlasovali PRO u každého usnesení, 2 členové představenstva NEHLASOVALI: 
- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2017 – 30.6.2017. 
- Představenstvo schvaluje případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2017 – 30.6.2017 na 
základě připomínek zástupců CRR a MMR. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Pazderková. 

 Zaměstnanci 
Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP pro zajištění činností v rámci projektu Informační systém zdrojů regionu jako 
podpora udržitelného rozvoje regionu realizovaného za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření smluv DPP č. 0082017 a č. 0092017. 
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS RKH.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0102017. 
 
2. realizace SCLLD 
 Harmonogram výzev  
Představenstvu byl představen aktualizovaný Harmonogram plánovaných výzev na roky 2016 a 2017 ver. 4 (OPZ) dle 
vývoje vyhlašování výzev z OPZ. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní roky 2016 a 2017 ver. 4 (OPZ).  
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na 
www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.  
 Výzvy OPZ 
Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzev:  
- 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II,  
- 4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I 
- 5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I  
včetně souvisejících příloh uvedených v „Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu“ v jednotlivých výzvách. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzev 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II, 
4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I, 5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby 
a sociální začleňování-I včetně příloh včetně příloh k výzvám.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje proces hodnocení žádosti zaměstnanci a jednotlivými orgány a kritéria hodnocení 
výzev dle dokumentů Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje dopracování/úpravy znění výzev 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-
Prorodinná opatření-II, 4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I a 5.výzva MAS Region Kunětické 
hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I včetně příloh vyvolané připomínkami ŘO. Případné dopracování/úpravy 
zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.  

 Další informace k realizaci SCLLD 
OPZ – výzva Prorodinná opatření – I – u 1 projektu dokončena závěrečná kontrola, ŘO orgán navýšil možnou výši dotace na 
457500,-Kč. Budou vyhlášeny výzvy, viz Výzvy OPZ. 
PRV – fiche 1, 2 - proběhla aktualizace a doplnění žádostí dle Pravidel pro operaci 19.2.1, nyní probíhá závěrečná kontrola. 
IROP – vyhlášeny výzvy. 
Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.  
Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).  
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3. různé 
Příští jednání Valné hromady stanoveno na 9.11. od 17:00 hod. Místo konání zajistí kancelář MAS. Návrh programu jednání: 
1. Organizační záležitosti: řádná volba povinně volených orgánů, činnost kanceláře MAS pro obce, členy a žadatelé, 2. 
Hospodaření: plnění rozpočtu 2017, 3. Realizace SCLLD: aktuální stav výzev, výhled na r. 2018, aktualizace SCLLD, 4. 
Aktivity a projekty MAS: nové formy podpory v rámci MAS pro obce, marketingové aktivity MAS, projekty spolupráce 
mezi MAS aj., 5. Různé 
 
 
 

USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 
 uzavření smluv DPP č. 0082017 a č. 0092017. 
 uzavření DPP č. 0102017. 
 Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní roky 2016 a 2017 ver. 4 (OPZ). 
 znění výzev 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II, 4.výzva MAS Region Kunětické hory-

OPZ-Sociální podnikání-I, 5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I včetně 
příloh včetně příloh k výzvám.  

 proces hodnocení žádosti zaměstnanci a jednotlivými orgány a kritéria hodnocení výzev dle dokumentů Informace o 
způsobu hodnocení a výběru projektů. 

 dopracování/úpravy znění výzev 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II, 4.výzva MAS 
Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I a 5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a 
sociální začleňování-I včetně příloh vyvolané připomínkami ŘO. Případné dopracování/úpravy zapracuje Kristýna 
Holečková, popř. Ivana Řehořová.  
 

 
 
 

Další jednání představenstva proběhne 19.10.2017. 
Jednání orgánů a tématických pracovních skupin MAS RKH proběhne dle potřeby.   

Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 

 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Harmonogramy výzev 
3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II vč. příloh,  
4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I vč. příloh, 
5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I vč. příloh, 
 
 
Dne: 27.9.2017 
Zapsala: K. Holečková              
Předseda: J. Petrenec 


