
 
MAS MOST Vysočiny 

/organizační složka MOST Vysočiny, o.p.s./ 
Náměstí 17 

594 01 Velké Meziříčí 

 
 

Zápis   RO/2/XI/2015 
z jednání Rozhodovacího orgánu MAS MOST Vysočiny ze dne 25.11.2015 

 

1) Zahájení, přepočet hlasů zástupců veřejného a soukromého sektoru a zájmových 

skupin 

Veřejný sektor 3 zástupci (43%), soukromý sektor 4 zástupci (57%).  

Zájmové skupiny: A - 3 zástupci (43%), B - 2 zástupci (29%), C - 1 zástupce (14%), D 

- 1 zástupce (14%). 

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou navržena Mgr. Jašová, 

ověřovatelem zápisu Jiří Mrázek. 

Hlasování:  pro: 7 hlasů   proti: 0   zdržel se: 0 

 

2) Jednací řád Rozhodovacího orgánu (RO) 

Návrh Jednacího řádu obdrželi všichni členové RO před jednáním v elektronické 

podobě. K předloženému návrhu nikdo ze členů nevznesl připomínky. 

 Hlasování:  pro: 7 hlasů   proti: 0   zdržel se: 0 

 

3) Standardizace MAS 

MAS MOST Vysočiny prošla úspěšně procesem Standardizace MAS a dne 

24.11.2015 obdržela „Osvědčení o splnění standardů MAS“ vydané Ministerstvem 

zemědělství. MAS připraví článek k procesu standardizace pro uveřejnění v tisku a na 

webových stránkách. 

 

4) Strategie CLLD 

5)  JUDr. Kutnerová informovala o stavu přípravy SCLLD. Obsah strategie se musí 

neustále měnit a přizpůsobovat změnám vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj 

(např. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 14-

20, Manuál tvorby SCLLD apod.) 

Uvedla přehled definitivně podporovatelných opatření. MAS by chtěla podat SCLLD 

ke schválení na MMR v lednu 2016. Do té doby je třeba stanovit výši alokace 

k jednotlivým opatřením, které budeme chtít podporovat (do roku 2018 jsme povinni 

přerozdělit v rámci IROP 27% z alokované částky, v rámci PRV mít zazávazkováno 

50% z alokace). Podmínkou v PRV je vytvoření 5 pracovních míst – zde ovšem 

mohou žádat i mikropodniky a živnostníci. V rámci PRV můžeme u opatření 

financovatelných přes MAS nastavit vlastní hodnotící kritéria. 

Z důvodu výběru opatření a stanovení výše alokace k jednotlivým opatřením je třeba 

uskutečnit pracovní setkání členů RO, aby výše uvedené připravili. Výsledek bude 

následně dopracován do SCLLD a bude připraven ke schválení Nejvyššímu orgánu 

MAS MOST Vysočiny. Rovněž je třeba utvořit a schválit vnitřní směrnice jednání RO 

(např. vyloučení citové podjatosti). Při výběru opatření pro SCLLD je třeba využít 



zkušeností z regionu (o co mají obce podnikatelé apod. zájem) a zaslaných dotazníků 

s projektovými záměry. 

JUDr. Kutnerová připraví podklady s uvedením konkrétních opatření doplněné o 

informace z dotazníků a rozešle elektronicky členům RO do 2.12.2015. 

Termín pracovního jednání byl stanoven na 9.12.2015 v 15.00 hodin.( na této 

schůzce bude stanoven termín lednového setkání). 

 

6) Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

Mgr. Jašová informovala o přípravě projektu Tvorby MAP na území ORP Velké 

Meziříčí. Přínosem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Výstupem je dohoda o prioritách vzdělávací 

politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP. Plán musí zahrnovat aktivity a 

podaktivity: Akční plánování (rozvoj partnerství, dohoda o prioritách, akční plánování, 

budování znalostních kapacit), Evaluace, Řízení MAP. 

Je důležité zapojení škol do projektu pro případné budoucí čerpání dotací z OP VVV 

a investičních dotací z IROP. 

MAS pracuje na přípravě žádosti o dotaci. 

 

7) Diskuze  

Byla zaměřena na přípravu SCLLD a konkrétní požadavky obcí, podnikatelů, 

neziskových organizací a dalších subjektů na území MAS. 

Bylo doporučeno vyzvat k dopracování SCLLD p. Samešovou, která na pracovním 

jednání dne 29.10.2015 tuto činnost přislíbila v rámci uzavřené smlouvy s Via Alta, 

a.s., Třebíč.  

 

 

USNESENÍ  č. RO/ 2 / XI / 2015 

z jednání Rozhodovacího orgánu MAS MOST Vysočiny ze dne 25.11.2015 

 

Rozhodovací orgán schvaluje: 

 

1) zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Jiřího Mrázka 

2) Jednací řád Rozhodovacího orgánu 

Rozhodovací orgán pověřuje: 

1) JUDr. Kutnerovou přípravou podkladů v rámci SCLLD s uvedením 

možností pro čerpání alokací v rámci jednotlivých operačních programech  

dle posledního vydání Metodického pokynu pro využití integrovaných 

nástrojů v programovém období 2014-2020 ze dne 10.11.2015 a  

konkrétních opatřeních pro subjekty na území MAS v termínu do 

2.12.2015. 

 

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 25.11.2015 

 

Ověřil: Jiří Mrázek 


