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Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 27.8.2018, 8:30 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 OPZ 
b. Další informace k realizaci SCLLD 
c. Výběr projektů k výzvě MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) z Programu rozvoje venkova na 

období 2014 - 2020  
3. Různé  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod 
Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více 
jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů 
představenstva.  
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková. 
Ověřovat zápis budou přítomní členové představenstva. 
 
1. organizační záležitosti 
Počet členů MAS činí k dnešnímu dni 33 subjektů, pouze některé subjekty jsou ochotny stát se členy povinných orgánů. Je 
stále obtížnější doplňovat stavy povinných orgánů, tak aby splňovaly podmínku max. 49 % pro veřejný sektor a zároveň 
max. 49 % pro jednotlivé zájmové skupiny. K. Holečková požádala přítomné o doporučení aktivních potenciálních nových 
členů MAS, kterým by bylo nabídnuto členství. 
 
2. realizace SCLLD 
 Harmonogram výzev OPZ 
Představenstvu byl představen harmonogram výzev OPZ na rok 2019. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram výzev OPZ na rok 2019. 
Skutečné termíny výzev závisí na připomínkování preferenčních kritérií a výzev řídícím orgánem/SZIF a náročnosti 
administrace.  
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.  

 Další informace k realizaci SCLLD 
6.8.2018 proběhla výběrová komise k PRV Fiche 1 u 3 projektů, Fiche 4 u 2 projektů a Fiche 6 u 1 projektu.  
Výzvy OPZ – Zaměstnanost-II a Sociální podnikání-II byly dány do systému MS2014+ a probíhá u nich metodické ověření 
MPSV.  
U IROP probíhá aktualizace Interních postupů dle nejnovějších metodik.  
Projekt spolupráce z fiche 9: Venkov 21. století – byla podepsána Dohoda. 
Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.  
Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).  

 Výběr projektů k výzvě MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 
2020  

Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 
2 (14/000/00000/453/000023/V002) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
 
3. různé 
 Zaměstnanci se účastní konzultací na ministerstvech, školení, seminářů a konferencí dle potřeby: semináře MMR. 
 Příprava projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – projekt realizován z POV 2019 na 

principu Malého LEADERu, žádost o dotaci musí být podána do 30.9., proto bude projekt a žadatelé z řady obcí schválen 
představenstvem „per rollam“ v druhé polovině září. 
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USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 
 harmonogram výzev OPZ na rok 2018 ver. 1. 
 
 
 

USNESENÍ k výběru projektů PRV 
PRV/výzva MAS č. 2/1: Představenstvo schvaluje seznam vybraných a nevybraných žádostí pro výzvu MAS č. 2 
(14/000/00000/453/000023/V002). 
 
 

 
 
 

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdéle listopad 2018). 
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 
Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) 
z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 
 
Dne: 27.8.2018 
Zapsala: K. Holečková              
 
Jolana Štěpánková: 
 
Michal Voigts: 
 
Josef Kubizňák: 


