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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. 

 
 
Datum:   7.12.2020, hlasování per-rollam od 8.12. – 14.12.2020 
Předsedající:   Mgr. Jan Neudert, Petra Martinů 
Zapisovatelka:  Leona Šudomová 
 
 
Program jednání: 

1. Rozpočet MAS na rok 2021 
2. Informace o činnosti MAS 
3. Výzvy MAS POLIČSKO v roce 2021 
4. Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021 
5. Strategie CLLD 2021+ 
6. Operační programy EU v programovacím období 2021+ 

 
 
Dne 1.12.2020 byli všichni členové MAS informováni o způsobu jednání orgánů MAS. Z důvodů 
epidemiologické situace v regionu, nelze organizovat prezenční setkání orgánů. Proto se předsedové 
programového výboru a MAS domluvili na per-rollam hlasování valné hromady. Dne 7. 12. 2020 bylo 
uspořádáno on-line pracovní setkání členské základny MAS prostřednictvím aplikace Google Meet. Na 
jednání manažerka Petra Martinů postupně prezentovala připravené materiály, které byly podkladem pro 
per-rollam hlasování: 

• Návrh rozpočtu na rok 2021 
• PowerPoint prezentace s podklady pro ostatní body jednání 

Dále byly všem členům nabídnuty individuální konzultace během hlasování.  
 

 
1. Rozpočet MAS na rok 2021 

 
Představila návrh rozpočtu, který projednal programový výbor a doporučil valné hromadě ke schválení. 
Výše členských příspěvků zůstává zachována. Rozpočet je rozčleněn do 4 sekcí :  

• provoz MAS - náklady a příjmy, které nesouvisí s realizací žádného projektu,  

• IROP – příjmy a náklady spojené s realizací strategie – výzvy a spolupráce v území – výše rozpočtu je 
dána schválenou částkou na rok ze strany IROP,  

• MAP II  – příjmy a náklady spojené s realizací aktivity místního akčního plánu vzdělávání – výše 
rozpočtu je dána schválenou částkou na rok v rámci projektu schváleného MŠMT,  

• OP Z - příjmy a náklady spojené s realizací aktivity komunitního plánu sociálních služeb – výše 
rozpočtu je dána schválenou částkou projektu schváleného MPSV 
 

2. Informace o činnosti MAS 
 
Členové MAS byli seznámeni na on-line setkání a měli k dispozici PPT prezentaci, která obsahovala veškeré 
informace o činnosti MAS v roce 2020 a aktivitách v roce 2021. 
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3. Výzvy MAS POLIČSKO v roce 2021 
 

Petra Martinů v rámci prezentace informovala členy MAS o průběhu čerpání jednotlivých OP a 
nedočerpaných alokacích jednotlivých opatření a fichí. 

• V 1. pololetí 2021 nebude MAS POLIČSKO vyhlašovat výzvy v rámci PR IROP, protože nedisponuje 
finančními prostředky v programovém rámci IROP. 

• V 1. pololetí 2021 nebude MAS POLIČSKO vyhlašovat výzvy v rámci PR OP Z, protože řídící orgán OP 
Z neumožňuje vyhlašovat další výzvy.  

• V 1. pololetí 2021 nebude MAS POLIČSKO vyhlašovat výzvy v rámci PR PRV a vyčká na navýšení 
alokace PRV z nedočerpaných projektů a případného navýšení z budoucího období. 

 
 

4. Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021 
 

Členové MAS byli seznámeni o postupu realizace výzvy MALÝ LEADER pro Poličsko pro rok 2021. 
Programový výbor provedl předběžný výběr o max. možné výši 420tis. Kč dotace, ostatní projekty 
budou do žádosti zařazeny jako náhradníci. Až po rozhodnutí kraje, zda dotaci poskytne a v jaké výši 
provede finální výběr a MAS osloví schválené žadatele. 

 
 

5. Strategie CLLD 2021+ 
 

Členové MAS byli seznámeni o postupu při zpracování analytické části strategie. MAS podala žádost o 
Splnění podmínek standardizace  

• Tvorba SCLLD 2021 – 2027 
• Dotazníkové šetření mezi obyvateli – červenec – říjen 2020 
• Řízené rozhovory se zástupci obcí – srpen – září 2020 
• Dotazníkové šetření mezi podnikateli – listopad 2020 
• Tematické setkání pracovních skupin – leden  2021 

 
 

6. Operační programy EU v programovacím období 2021+ 
 

Členové MAS byli informováni o znění způsobilých aktivit a o postupech při realizaci projektů v rámci 
výzev MAS v budoucím programovacím období. 

 
Dne 8.12.2020 obdrželi všichni členové MAS mailem podklady a pokyny pro hlasování per-rollam. 
Přílohou mailu byly dokumenty prezentované při on-line jednání 7.12.2020 (návrh rozpočtu na rok 
2021 a PowerPoint prezentace s podklady pro ostatní body jednání) 
 
O jednotlivých bodech programu hlasovala členská základna písemně formou per-rollam v období od 
8. – 14.12.2020. Hlasovalo celkem 35 členů, z toho 19 veřejný sektor a 16 soukromý sektor. Protože 
počet hlasujících členů z veřejného sektoru a zájmové skupiny Komunální politika převyšoval 49 % 
hlasujících, přistoupila MAS k přepočtu hlasů, kdy hodnota každého hlasu z veřejného sektoru byla 
ponížena a hodnota každého hlasu ze soukromého sektoru povýšena dle předem stanoveného vzorce 
pro přepočet. 
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. ze dne 14.12.2020 

 
 

 
Valná hromada schvaluje:  

• Rozpočet MAS POLIČSKO z.s. na rok 2021, viz příloha č.1 zápisu 
 
Valná hromada bere na vědomí: 
 

• Informace o činnosti MAS za rok 2020 
• Informace o výzvách programových rámců SCLLD pro rok 2021 
• Informace o podání žádosti o dotaci na výzvu MALÝ LEADER PRO POLIČSKO PRO ROK 2021 
• Informace o přípravách SCLLD 2021+ 
• Informace o způsobu implementace výzev a o způsobilých aktivitách jednotlivých OP 

v programovacím období 2021+.   
 

 
 

                                                                                            
Předsedající:   Mgr. Jan Neudert  ……………………………………………………….. 
 
Zapisovatelka :  Leona Šudomová   ……………………………………………………….. 
 
 

 

V Bystrém dne 14.12.2020 
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