
ZÁPIS A USNESENÍ 

Z 16. SCHŮZE PROGRAMOVÉHO VÝBORU  
  „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, Z.S.“

konané v úterý 6.10. 2015 od 14,30 hod.
v kanceláři A236 v 1. patře Městského úřadu v Bohumíně

Přítomni dle prezenční listiny. 

Program:

1. Schválení programu schůze

2. Informace o procesu standardizace MAS

3. Informace o zpracování Programových rámců a SCLLD

4. Místní akční plán rozvoje vzdělávání – MAS jako nositel projektu

5. Různé (příspěvky do KS NS MAS, výzva č. 6 IROP,  dotace z MSK, 

…......)

ad 1) Po přivítání členů PV by v úvodu schválen navržený program schůze dle pozvánky.

Ověřovatelem zápisu byla určena  Andrea Folterová

ad 2) Předseda PV informoval o připomínkách SZIF k žádosti o standardizaci, reakci na 

připomínky:

 15.4.2015 Podána datovou schránkou žádost o standardizaci

 6.8.2015 Požadavky SZIF na doplnění žádosti

 18.8.2015 Žádost o neformální posouzení způsobu vypořádání připomínek (příloha 1)

 9.9.2015 Reakce SZIF na vypořádání připomínek

Vzhledem k nezbytnosti úpravy Stanov MAS a Statutu a jednacího řádu VH MAS a 

opakovaném podání opravené žádosti o standardizaci nejpozději do 30.11. 2015 je navržen 

termín pro svolání valné hromady členů MAS do poloviny listopadu, a to ve středu 

11.11.2015 od 16,00 v zas. č. 243 MěÚ v Bohumíně.

PV byl seznámen s návrhem úprav Stanov MAS (příloha 2) a Statutu a jednacího řádu VH 

MAS (příloha 3). PV doporučil VH k projednání.



ad 3)

SCLLD se průběžně aktualizuje dle dostupných připomínek a MPIN.

Budeme zpracovávat Programové rámce pro:

 OP Zaměstnanost (předpokládaná alokace 16,380 mil. Kč) – dle postupně 

zveřejňovaných informací a pravidel (http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/). 

Dne 1.10 se v Praze uskutečnil seminář pro MAS z MSK (informace A. Folterová).

 IROP – sledovány otázky a odpovědi a metodické pokyny řídícího orgánu 

(předpokládaná alokace 69,435 mil. Kč).

 PRV – Dne 25.8. 2015 zveřejněna Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr 

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci 

programového rámce Programu rozvoje venkova

Dne 1.10 2015 zveřejněna Metodika pro tvorbu fichí Dne 1.10 2015 stanovena 

alokace 14,366 mil. Kč: 13,712 mil. Kč  na operaci 19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  a operaci 19.3.1 Příprava 

a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 654 tis. Kč na op. 19.3.1) 

ad 4) 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou zpracovávány na základě výzvy MŠMT z OP 

VVV (viz příloha 4 – MAP - harmonogram přípravné fáze). Podána informace o projektech 

MAP v jednotlivých ORP na území MAS Bohumínsko. Na jednání v Karviné dne 4.9. 2015 

bylo dohodnuto zachování stávajících území ORP pro místo dopadu s tím, že nositelem 

projektu bude Statutární město Karviná pro ORP Karviná (včetně Dětmarovic a Petrovic u 

Karviné), město Orlová pro ORP Orlová (včetně Doubravy a Petřvaldu) a MAS Bohumínsko 

pro ORP Bohumín (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně). 

Zástupci měst se dále dohodli na vzájemné spolupráci a koordinaci při tvorbě  na území MAS 

Bohumínsko. MAS v rámci animačních činností bude  poskytovat servis všem ZŠ a MŠ z 

území MAS i po ukončení zpracování jednotlivých MAP.

ad 5) Různé:

Příspěvky do KS NS MAS na rok 2015:
Byla podána informace o jednáních KS NS MAS. Na zasedání KS 25.9. 2015 v Třanovicích 
byl dohodnut členský příspěvek do KS MAS pro rok 2015 ve výši 3000,- Kč s tím, že v roce 
2016 bude o 1000,- Kč nižší.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://eagri.cz/public/web/file/424376/Alokace_pro_Programovy_ramec_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/424376/Alokace_pro_Programovy_ramec_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/


Výzva č. 6 z IROP pro MAS z 29.9. 2015 
na předkládání žádosti na podporu chodu kanceláří MAS, na mzdy a režijní náklady 
(předpokládaná alokace 11,211 mil. Kč na chod kanceláře do r. 2023 a 1,284 mil. Kč na 
animaci pro školy z OP VVV). Lze žádat až po ukončení standardizace a podání žádosti o 
schválení SCLLD (předpoklad v 1.Q 2016 po dopracování SCLLD a Programových rámců).
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6 

Dotace MSK Podpora MAS MSK 2015:
Rada kraje na schůzi dne 25.9.2015 číslem usnesení 78/6369 schválila podmínky dotačního 
programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“ (dále jen „DP“)
a vyhlásila tento DP ke dni 29.9.2015.  Dotace je na mzdy a režijní náklady kanceláře MAS v 
období od 1.9. 2015  do 30.6. 2016, maximálně do výše 300 tis. Kč. 
V současné době je zvažováno využití této dotace. Dotace by umožnila zřízení dočasné 
kanceláře a přijetí pracovníků pro dopracování Programových rámců a Aktualizaci SCLLD v 
období od 1.11. 2015 do max. 30.6 2016. Zároveň by byl připraven a realizován výběr 
nebytových prostor po umístění trvalé kanceláře MAS, jejíž chod by byl následně financován 
z dotace IROP dle výzvy č. 6.

Schválená usnesení:

16.1 PV bere na vědomí

informaci o průběhu procesu standardizace

16.2 PV doporučuje 

předložit ke schválení VH MAS v listopadu 2015 návrh úprav Stanov MAS Bohumínsko a 

návrh úprav Statutu a jednacího řádu VH MAS dle předložených návrhů

16. 3 PV ukládá

předsedovi PV svolat VH MAS v termínu 11.11. 2015 v 16,00 hodin v Bohumíně

16.4 PV ukládá

předsedovi PV podat opravenou žádost o standardizaci v termínu do 30.11. 2015

Pro .......7........... Proti ….......-............. Zdržel se ….......-..............

16.5 PV bere na vědomí

informaci o aktualizaci SCLLD a tvorbě Programových rámců

Pro .........7......... Proti …......-.............. Zdržel se ….......-..............

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-57493
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6


16.6 PV schvaluje

zapojení MAS Bohumínsko do výzvy MŠMT na předložení žádosti o podporu individuálního 

projektu z OP VVV Místní akční plány rozvoje vzdělávání, a to jako žadatele a nositele 

projektu na území ORP Bohumín;

16.7 PV pověřuje

předsedu PV podáním žádosti o schválení území pro MAP ORP Bohumína Regionální stálé 

konferenci (9.10.2015) uzavřením Smlouvy o spolupráci s partnery projektu

Pro ........7.......... Proti ….......-............. Zdržel se ….......-..............

16.8 PV bere na vědomí 

informaci o členském příspěvku na rok 2015 do KS NS MAS ve výši 3000,- Kč.

16. 9 PV bere na vědomí 

informaci o výzvě č. 6 z IROP na Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

16. 10 PV schvaluje

podání žádosti o dotaci z MSK Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 

2015“ a pověřuje předsedu PV zpracováním a podáním žádosti

Pro ......7............ Proti ….........-........... Zdržel se ….........-............

Seznam příloh:

Žádost na SZIF o neformální posouzení způsobu vypořádání připomínek k standardizaci 

(příloha 1)

Návrh úprav Stanov MAS (příloha 2)

Návrh úprav Statutu a jednacího řádu VH MAS (příloha 3)

Harmonogram přípravné fáze MAP ORP Bohumín (příloha 4)

V Bohumíně 6.10 2015

Zapsal: Ing. Lumír Macura v.r.

Ověřil: Andrea Folterová v.r.


