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                                                           Sobotka 7.3.2017 

Záznam 

z jednání členů Programového výboru MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 

které se uskutečnilo 

v kanceláři OPS, Předměstská 286, Sobotka 

dne 7.3. 2017 od 15,00 hodin 

 
Přítomni:   dle presenční listiny          

Omluveni: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 

                   Milena Koštejnová 

                   Luděk Láska     

 

 

Program:  

 

1) Interní postupy ve výzvách  

2) Předpokládaný harmonogram výzev 

3) Fiche 

4) Výběrová kritéria 

 

 

 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D. přivítal přítomné členy, shrnul dnešní program jednání Programového 

výboru a předal slovo Ing. Veronice Horákové k prvnímu bodu programu. 

 

1) Interní postupy ve výzvách 

 

Pracovní verze Interních postupů Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Místní akční skupiny 

Český ráj a Střední Pojizeří byly zpracovány V. Horákovou pro výzvy OPZ a IROP. Při jejich 

zpracování se vycházelo z metodických dokumentů obou operačních programů a Statutu OPS.  

Pracovní verze interních postupů budou postoupeny nadřízeným orgánům - Centru pro regionální 

rozvoj ČR v případě IROP a Ministerstvu práce a sociálních věcí v případě OPZ - k připomínkování 

a následnému schválení. 

Součástí interních postupů je především systém přípravy a vyhlašování výzev a hodnocení a výběru 

projektů Místní akční skupinou.  

K tomuto bodu nezazněly od členů PV žádné připomínky.  
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2) Předpokládaný harmonogram výzev 

 

R. Rölc promítnul plánovaný harmonogram výzev ze všech 3 realizovaných operačních programů 

s předpokládanými termíny vyhlášení výzev z jednotlivých opatření. Zdůraznil, že červeně označené 

jsou alokace změněné v rámci 1.kola věcného hodnocení v říjnu 2016 na základě nových informací 

řídících orgánů k jednotlivým operačním programům a nových informací jednotlivých potenciálních 

žadatelů z území. 

Nejvyšší alokovaná částka na základě projeveného zájmu byla přesunuta do opatření prevence rizik 

a katastrof. 

 

Dotaz p. Janatky na upřesnění termínů uvedených v harmonogramu vyhlášení výzev. 

R. Rölc potvrdil vyhlášení výzev 1 x za půl roku dle harmonogramu. S prvním vyhlášením výzev 

bychom chtěli začít na jaře, další na podzim.  

Termín prvního vyhlášení se zcela odvíjí od schválení Strategie MAS OPS pro Český ráj. Dne 

17.2.2017 jsme zasílali vyřízení připomínek ke 2.kolu věcného hodnocení, nyní čekáme na konečné 

vyjádření řídících orgánů operačních programů, tedy Ministerstva pro místní rozvoj  a Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Aktivity MAS v Programu rozvoje venkova již byly schváleny. 

 

Případné přesuny alokací zakládají změnu strategie a jsou možné pouze v rámci daného operačního 

programu, nikoli mezi operačními programy. 

 

Dotaz p. Janatky - dle jakého klíče byla rozdělena alokace v oblasti záchrana kulturního dědictví do 3 

výzev? 

R. Rölc – alokovaná částka byla rozdělena z důvodu „probuzení“ většího zájmu mezi potenciálními 

žadateli v území a časové náročnosti přípravy žádostí o podporu u potencionálních žadatelů 

 

Další prostor pro dotazy: 

P.Janatka - co předchází vyhlášení výzev? 

R. Rölc  - nutné naplnění 4 bodů ze strany řídících orgánů operačních programů: 

- kladné vyjádření k vyřízení připomínek z 2. kola věcného hodnocení 

             - obdržení akceptačního dopisu 

             - schválení interních postupů k jednotlivým operačním programům 

             - schválení návrhů jednotlivých výzev  

 

Potenciální žadatelé si mohou před vyhlášením výzev nastudovat materiály, z nichž MAS bude při 

tvorbě výzev povinně vycházet: 

Odkaz na výzvy IROP: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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Pro každou výzvu je nejzásadnější text výzvy a specifická pravidla výzvy vč.příloh. 

 

Odkaz na výzvu OPZ: 

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz 

Zde je důležitá v Textu výzvy (bude též v příloze mailu) kapitola 7.1 povinné přílohy, kde se udávají 

přílohy povinně dané ze strany řídícího orgánu - MAS může stanovit další přílohy. 

 

Odkaz na výzvu PRV: 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 

Zde je důležitý celý dokument Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje - aktualizace k 9.12.2016 (bude též v příloze mailu) - zde MAS upozorňuje 

na kapitolu B.6 Seznam předkládaných příloh, a dále v kapitole C na zaměření článků – MAS 

podporuje 17.1.a, 17.1.b, 19.1.a a 25 Neproduktivní investice v lesích, ostatní ne.  

 

3) Fiche 

 

Viz bod 2), výše alokace byla stanovena na základě předpokládaného zájmu žadatelů, na základě 

zkušeností z prvních výzev bude MAS moci požádat o případné přesuny alokací. 

 

4) Výběrová kritéria 

 

Přítomným  byl sdělen  stručný obsah  aspektů výběrových kritérií, v současné době zatím není jeho 

přesný obsah zpracován. Seznam výběrových kritérií každé výzvy rovněž podléhá schválení řídícími 

orgány jednotlivých operačních programů.     

 

 

Jednání  ukončeno v 16.10 hod. 

 

 

Zaznamenala : P. Patočková 

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

