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Zápis ze společného jednání programového, kontrolního a výběrového výboru MAS KJH, o.p.s. 

Místo konání: zasedací místnost MAS, Regnerova 143, Úpice 542 32 

Datum a čas konání: 13. 4. 2022 v 15:30 hod. 

 

Přítomní:  

Programový výbor: 

viz prezenční listina 

 

Dle statutu a pravidel SCLLD je nutné při hlasování programového výboru MAS zachovat poměr 

hlasujících tak, aby soukromý sektor měl většinu. Proto bylo na úvod domluveno, že do hlasování PV 

budou započítány hlasy těchto přítomných: 

VS: Jan Šída, Lenka Hozová 

SS: Jiří Haken, Miloslav Tohola, Jaroslav Jörka 

 

Kontrolní výbor: 

viz prezenční listina 

 

Výběrový výbor: 

viz prezenční listina 

 

Kancelář MAS: 

Jan Balcar, Daniela Müllerová, Hana Bryknarová, Kateřina Valdová 

 

Program: 

1. Přivítání, schválení programu a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

2. Stav výzev IROP, PRV – aktuální informace 
3. Prezentace výstupů z pracovní skupiny pro přípravu výzev 
4. Výběr fichí pro další finanční podporu a návrh přesunu prostředků v rámci PRV 
5. Sněm MAS – 28. 4. 2022 od 17:00 v rámci VIII. Venkovské konference v kulturním domě v 

Havlovicích – schválení programu, příprava podkladů; 
6. Různé 

 

 

1. Přivítání, schválení programu a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

J. Balcar přivítal přítomné a představil program společného jednání. Zapisovatelkou zápisu jmenoval 

Kateřinu Valdovou. Navrhl ověřovatele: 

Programový výbor – Jan Šída 

Výběrový výbor – Vladimíra Pátková 

Kontrolní výbor – Pavel Dvořáček 
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Usnesení: 

Přítomní členové orgánů MAS schválili program společného jednání a ověřovatele zápisu. 

Pro:  10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2. Stav výzev IROP, PRV – aktuální informace 

Členové orgánů byli informováni o aktuálním stavu čerpání z IROP a PRV. 

 

V IROP už nebude žádná výzva vyhlášena, probíhá pouze administrace a realizace projektů. 

V PRV bude v roce 2023 vyhlášeny výzva z financí, které MAS ušetřila a získala navíc pro tzv. 

přechodné období. Více v dalších bodech jednání. 

 

3. Prezentace výstupů z pracovní skupiny pro přípravu výzev 
Zástupce Pracovní skupiny prezentoval výstupy z jednání před členy orgánů MAS. PS jednala o 

rozdělení získaných finančních prostředků pro další čerpání z PRV. 

 

4. Výběr fichí pro další finanční podporu a návrh přesunu prostředků v rámci PRV 
MAS získala díky úspěšnému čerpání v období 2014–2020 další finance pro roky 2023 až 2025. 

Konkrétně se jedná o 5 000 300 Kč, které může přidat k nevyčerpaným finančním prostředkům z PRV 

a vyhlásit další výzvu. Celkem bude možno rozdělit 7 446 975 Kč. 

Členům orgánů byl představen zásobník projektů, který byl podkladem pro PS pro přípravu výzev. 

Pracovní skupina pro přípravu výzev navrhuje rozdělit finanční prostředky do jednotlivých fichí 

následovně: 

 

Fiche Alokace v Kč 

F1 – Investice do zemědělských podniků 1 500 000  

F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 000 000  

F8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20) 4 946 975  

 

Usnesení: 

Programový výbor MAS doporučuje sněmu MAS schválení rozdělení finančních prostředků do 

jednotlivých fichí, a to tak , že konečná alokace ve fichi 1 – Investice do zemědělských podniků bude 

1 500 000 Kč, konečná alokace pro fichi 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností bude 1 000 000 Kč a konečná alokace ve fichi 8 – Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20) bude 4 946 975 Kč. 

Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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5. Sněm MAS – 28. 4. 2022 od 17:00 v rámci VIII. Venkovské konference v kulturním domě v 
Havlovicích – schválení programu, příprava podkladů; 

 

Jan Balcar seznámil přítomné s plánovaným programem sněmu MAS. Ten by se měl konat 28. 4. 

2022 v havlovickém kulturním domě. Podklady k jednání budou vyvěšeny na webu www.kjh.cz a 

rozeslány partnerům MAS. 

 

Usnesení: 

Programový výbor MAS schvaluje program sněmu a představené podklady. 

Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Členům orgánů byli představeni dva zájemci o partnerství s MAS. 

 

Usnesení: 

Programový výbor MAS doporučuje sněmu přijetí FO Lenky Procházkové a OSVČ Davida Krůty za 

partnery MAS.  

Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6. Různé 
Členové orgánů krátce diskutovali novinky z regionu MAS. 

 

Zapsala: Kateřina Valdová 

 

13. 4. 2022 v Úpici 

 

Ověřili: 

 

Jan Šída  programový výbor MAS 

 

 

 

Pavel Dvořáček  kontrolní výbor MAS 

 

 

 

Vladimíra Pátková výběrový výbor MAS 

 

http://www.kjh.cz/

