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Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s.  

ze dne 26. března 2018 

Jednání Rady spolku bylo přítomno 5 členů (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je 
usnášeníschopná. 

Program:  
1) Schválení programu 
2) Výzvy MAS pro rok 2018 
3) Rozhodnutí „per rollam“ 
4) Výsledky výzev z roku 2017 
5) Monitoring a evaluace SCLLD 
6) Rozšíření strategie o OPŽP 
7) Různé 

 
 

Ad 1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Rady spolku. Všichni přítomní 
členové s programem souhlasili. 
 
Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s. 

konaného dne 26. 3. 2018.       5 PRO 
 
 
Ad 2) 
Jako první byla zpracována a odeslána na ŘO ke kontrole výzva IROP Podpora cyklodopravy a 
bezpečnosti dopravy. Odeslání proběhlo v prosinci 2017 a od té doby MAS nemá žádné zprávy o 
výsledku. Na telefonické a mailové dotazy zástupci ŘO nereagovali nebo sdělovali, že stále probíhá 
její kontrola. S vyhlášením výzvy souvisí i schválení aktualizovaných Interních postupů pro IROP. 
Interní postupy byly odeslány ke schválení na ŘO ještě před odesláním výzvy na cyklodopravu a 
bezpečnost dopravy.  
První vyhlášenou výzvou letošního roku byla v rámci OPZ – Zaměstnanost. Její vyhlášení proběhlo 
dne 26. 3. 2018, žádosti mohou žadatelé podávat do 25. 5. 2018. Další připravovanou výzvou 
s předpokládaným termínem vyhlášení v dubnu je výzva na Prorodinná opatření. K vyhlášené výzvě 
na Zaměstnanost se uskuteční informační seminář pro žadatele, termín zatím není určen. 
Posledním programovým rámcem, ve kterém proběhne vyhlášení výzvy dne 29. 3. 2018, je PRV. 
MAS zpracovala podklady k výzvě č. 2, která však musela být na základě kontroly SZIF stornována 
ještě před vyhlášením z důvodu administrativní chyby - překročení finanční alokace. Následně byla 
obratem zpracována 3 výzva MAS, která byla řádně schválena a vyhlášena. Z důvodu aktualizace 
Pravidel 19.2.1 PRV 2014 - 2020 bylo nutné aktualizovat Interní postupy PRV, ve kterých  
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se upravoval způsob příjmu Žádostí o dotaci MAS. Příjem žádostí již nebude probíhat v kanceláři 
MAS, tak jak tomu bylo v loňském roce, ale přes Portál farmáře. Informační seminář pro žadatele 
proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018. 
 
Usnesení č. 2: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v připravované výzvě IROP.  

          5 PRO 
 
Usnesení č. 3: Rada spolku schvaluje aktualizované Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro PRV.

          5 PRO 
 
Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje 3 výzvu v rámci PRV.      

          5 PRO 
 
 
Ad 3) 
SZIF Olomouc v rámci administrativní kontroly Žádosti o dotaci žadatele v 1. výzvě MAS PRV ve Fichi 
2 zjistil chybné přidělení počtu bodů u preferenčního kritéria. Z tohoto důvodu zasedala 10. 1. 2018 
Výběrová komise, která provedla přebodování dané žádosti. Z důvodu urychlení odeslání všech 
podkladových materiálů na SZIF, sekretariát MAS z pověření předsedy, přistoupil k následnému 
hlasování Rady spolku „per rollam“. Dne 10. 1. 2018 členové Rady spolku obdrželi všechny podklady 
potřebné ke svému rozhodnutí společně s pokyny, jak postupovat v případě hlasování. Sekretariát 
ve dnech 10. 1. - 11. 1. 2018 obdržel souhlasné stanovisko od všech členů Rady spolku, čímž byla 
splněna podmínka přijetí souhlasného stanoviska členů Rady spolku.    
 
Sekretariát MAS obdržel od ŘO OPZ metodické ověření připravované výzvy v rámci programového 
rámce OPZ – Zaměstnanost. Z důvodu nezbytnosti schválení dané výzvy před jejím vyhlášením 
Radou spolku sekretariát MAS, z pověření předsedy, přistoupil k hlasování „per rollam“. Dne 19. 3. 
2018 členové Rady spolku obdrželi všechny podklady související s danou výzvou společně s pokyny, 
jak postupovat v případě hlasování. Sekretariát ve dnech 19. 3. - 23. 3. 2018 obdržel souhlasné 
stanovisko od 4 členů Rady spolku, čímž byla splněna podmínka přijetí souhlasného stanoviska 
nadpoloviční většiny všech členů Rady spolku.    
 
Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí proběhlé hlasování „per rollam“ ve věci přebodování 

Žádosti o dotaci v rámci první výzvy PRV.     5 PRO 
 
Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí proběhlé hlasování „per rollam“ ve věci vyhlášení výzvy 

OPZ – Zaměstnanost.        5 PRO 
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Ad 4) 
V rámci výzvy PRV bylo přijato celkem 12 Žádostí o dotaci, z toho bylo podpořeno celkem 11 
žádostí, které byly předány na SZIF k dalším fázím kontroly. Během jednotlivých kontrol na SZIF byla 
jedna Žádost o dotaci stažena k důvodu nemožnosti doložení nabídek, získaných během 
výběrového řízení. K dnešnímu dni mají se SZIF podepsánu dohodu o poskytnutí dotace celkem 4 
žadatelé, ostatní prozatím čekají na schválení ze strany ŘO SZIF.  
 
Z uzavřené výzvy v rámci IROP – Infrastruktura pro vzdělávání v současné době jeden žadatel čeká 
na vydání rozhodnutí, druhý žadatel bohužel podpořený nebude, jelikož jeho projekt nesplnil 
podmínky pro Závěrečné ověření způsobilosti (bezbariérový přístup). 
Co se týká výzvy IROP – Kvalita a dostupnost sociálních služeb, oba žadatelé také čekají na vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. K žádostem zaměřeným na sociální podnikání v rámci IROP MAS 
nemá ke dni konání Rady spolku žádné informace ze strany ŘO. 
 
V rámci OPZ zatím MAS nemá žádné zprávy ohledně dvou předložených žádostí z výzvy Sociální 
služby. Do výzev na Sociální podnikání MAS nepřijala žádnou žádost. Žádosti z výzvy na Prorodinná 
opatření byly ze strany MPSV doporučeny MAS k přebodování hodnocení. Ve stavu v jakém byly 
předloženy, nejsou způsobilé k podpoře. Dne 22. 3. 2018 proto zasedla Výběrová komise, která 
přehodnotila bodování obou projektových žádostí. Po schválení výsledků hodnocení Radou spolku a 
odeslání na MPSV může sekretariát MAS přistoupit k vyhlášení nové výzvy na Prorodinná opatření.  
 
Usnesení č. 7: Rada spolku schvaluje nepodpoření přijatých žádostí v rámci výzvy OPZ Prorodinná 

opatření.         5 PRO 
 
 
Ad 5) 
V rámci monitoringu a evaluace realizované strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Mohelnicko 2014 – 2020 sekretariát MAS vyhotoví 2x ročně Zprávu o plnění integrované 
strategie. Zpráva obsahuje informace o celkovém kontextu strategie v rámci regionu, přehled 
vývoje realizace strategie, vyhlášených výzev, schválených a realizovaných projektů a plnění 
strategie včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. V pořadí druhá zpráva byla 
vypracována za období červenec - prosinec 2017. 
 
Usnesení č. 8: Rada spolku schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie. 
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Ad 5) 
V květnu 2018 končí realizace projektu MAP vzdělávání. Od listopadu 2017 je vyhlášená výzva na 
příjem žádostí na navazující MAP II a Implementaci. Vzhledem k době ukončení prvního projektu a 
z něj plynoucích povinností, vychází MAS podání žádosti na MAP II. do třetího kola výzvy, tedy do 
15. 5. 2018. Rada města Mohelnice schválila opět nositelství projektu MAS, díky čemuž bude dotace 
ve výši 100 %. Sekretariát MAS v těchto dnech řeší způsob předložení žádosti, její obsahovou 
stránku a složení realizačního a odborného týmu, jenž se bude na realizaci MAP II. podílet.  
 
Usnesení č. 9: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v projektu MAP a rozhodnutí o složení 

realizačního a odborného týmu projektu MAP II nechává v kompetenci sekretariátu 
MAS.          5 PRO 

 
 
Zapsala: Lenka Vlasová   
Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil  
 
 
 
                                          Jiří Kvíčala, DiS. 
                      předseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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