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

ze dne 6. října 2016 

Jednání Rady spolku byli přítomni 4 členi (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je 
usnášeníschopná. 

Program:  
1) Schválení programu 
2) Kontrola usnesení 
3) Aktuální informace k projektu SCLLD 
4) Aktuální informace k projektu Posílení administrativní kapacity MAS 
5) Aktuální informace k projektu MAP vzdělávání 
6) Různé 

 
 

Ad1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce rady. Všichni přítomní členové 
s programem souhlasili. 
 
Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s.  

konaného dne 6. 10. 2016.       4 PRO 
 
Ad2) 
Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 900 tis. u České spořitelny na financování projektu 

„Místní akční plán vzdělávání na území ORP Mohelnice“. Smlouva o poskytnutí úvěru byla 

podepsána, čerpání úvěru již probíhá. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 1,1 mil Kč u České spořitelny na financování projektu 

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS. Výši úvěru bylo nutné unížit na částku 1 mil. Kč, protože jedno 

IČO nesmí mít uzavřenou smlouvu na více než 1 mil Kč. Smlouva o poskytnutí úvěru je podepsána, 

čerpání úvěru již probíhá. 

 

Ad3) 
Vyhodnocení strategie ze strany Řídícího orgánu MMR: 

- 15. 3. 2016 MAS odevzdala strategii 
- 30. 6. 2016 strategie splnila 1. kolo hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti 
- 6. 9. 2016 obdržen 1. chybník po věcném hodnocení 
- 4. 10. 2016 strategie doplněna a odeslána zpět ke 2. kolu hodnocení 
- 12. 10. 2016 strategie splnila 2. kolo formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti – 

postoupení ke 2. kolu věcného hodnocení 

http://www.masmohelnicko.cz/
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V prvním chybníku nám vytýkali zejména následující nedostatky: špatné nastavení hodnot 
indikátorů a jejich nedostatečné vysvětlení, špatné nastavení principů pro určení preferenčních 
kritérií, nepřesnosti v tabulkách finančního plánu. Po zapracování nedostatků byla strategie 
odevzdána ke 2. kolu hodnocení. V současné době jsou podmínky nastaveny na celkem 3. kola 
hodnocení, během nichž MAS zapracovává připomínky jednotlivých ŘO. 
 
První výzvy MAS ze SCLLD jsou zatím stále plánovány na jaro 2017. Harmonogram výzev včetně 
alokací podpory z MAS uvádí následující tabulka. 
 

Harmonogram výzev (v mil. Kč) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IROP             

Podpora cyklodopravy a bezpečnosti dopravy   7,8   7     

Kvalita a dostupnost sociálních služeb 3       2   

Sociální podnikání 2           

Infrastruktura pro vzdělávání 1,8   1,2       

OPZ             

Podpora sociálních služeb 4   1,5   1,5   

Sociální podnikání 1,2           

Prorodinná opatření 1   1       

Zaměstnanost   1   1     

PRV             

Podpora zemědělských podniků 2,2 2         

Podpora a uvádění na trh zemědělských produktů 1           

Podpora rozvoje nezemědělských činností   1,2         

Posílení společenských funkcí lesa     2,7       

Podpora efektivního hospodaření v lesích 1     0,7     

Podpora činností spolupráce     0,3   0,2   

 
 V současné době MAS zpracovává interní postupy (vnitřní předpisy), kterými se následně musí řídit 
během celého procesu administrace výzev (od vyhlášení výzvy až po žádost o proplacení projektů). 
 
Na pondělí 21. a úterý 22. listopadu MAS připravuje informační semináře k plánovaným výzvám. 
Semináře jsou určené všem potenciálním žadatelům, kteří budou chtít přes MAS žádat o dotaci na 
svůj projekt. Informace o seminářích již proběhla v říjnovém čísle mohelnického zpravodaje. Všem 
členům bude rozeslána pozvánka a budou požádáni o šíření informace o seminářích dál mezi další 
možné žadatele.  
 

http://www.masmohelnicko.cz/
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Pro lepší informovanost o potenciálních projektech, které by se mohly v území realizovat, bude na 
internetových stránkách MAS zřízeno sběrné místo, kam budou moci žadatelé vkládat svůj 
projektových záměr. 
 
 

Ad4) 
Žádost na Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS byla podána v červenci. Tento projekt je na zajištění chodu 
kanceláře během celého období realizace strategie. Kvůli náročnosti naplánování výdajů na 8 let 
dopředu byla podána žádost na čerpání financí do konce roku 2018. Poté bude podána další žádost, 
ve které budou naplánované finanční částky do roku 2023. V tuto chvíli žádost splnila všechny 
důležité náležitosti a čekáme na vydání rozhodnutí (říjen 2016). V procesu schvalování projektu 
nastala ze strany ŘO velká změna, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno již po prvním 
kole věcného hodnocení strategie, kdy strategie projde s hodnocení „ano, s výhradou“. Což již 
splňujeme. Po vydání rozhodnutí bude následně možné čerpat dotaci způsobem kombinované 
platby, tzn. průběžné proplácení zaslaných účetních dokladů.  
 
 
Ad5) 
Projekt Místního akční plánu vzdělávání na území ORP Mohelnice je realizován od června 2016. 
Spolupráce s mateřskými a základními školami na území se zatím daří, i přestože největší objem 
práce jsme od nich požadovali především v červnu a během prázdnin. Strategický rámec, který je 
prvním důležitým výstupem projektu, jsme odevzdali do požadovaného termínu 30. 9. 2016. 
Strategický rámec se bude aktualizovat každý půlrok. V současné době je již k projektu vydané 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. První platba, která splatí první měsíce předfinancování projektu a 
zároveň bude sloužit jako zálohová platba na další měsíce je očekávaná v měsíci listopadu a to ve 
výši přibližně 995 tis. Kč. Během následujících měsíců proběhne sběr dat ze škol s možností 
vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Na základě vyhodnocení jejich potřeb budou 
naplánované semináře či jiné aktivit, kdy všechno bude plně hrazeno z projektu. 
 
 
Ad6) 
V únoru MAS podala žádost o návratnou finanční výpomoc ve výši 400 tis. Kč z Olomouckého kraje. 
Z důvodu velké časové náročnosti a velkým průtahům s hodnocením všech strategií napříč celou 
Českou republikou, požádaly společně všechny MAS Olomouckého kraje o prodloužení splatnosti 
této výpomoci. Žádost byla vedením Olomouckého kraje schválena a splatnost je prodloužena do 
30. 6. 2016. Dokladováno dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
 
 

Zapsala: Lenka Vlasová   
                  

Jiří Kvíčala, DiS. 
         předseda MAS Mohelnicko, z.s. 

http://www.masmohelnicko.cz/

