
  

Z Á P I S 
z  jednání Programového výboru 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
 
Datum a místo konání:  25. 1. 2016, Hanušovice 
 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny 

 
Program jednání, na kterém byly postupně 
představeny:  
 

 Přehled opatření CLLD ve vazbě na 

programové rámce 

 Alokace na opatření 

 

Diskuse v rámci programu: 

 

Programový rámec IROP:  

Opatření pro SCLLD MAS Horní Pomoraví 

Pro SCLLD byla vybrána opatření IROP, která mohou 

mít zásadní vliv na rozvoj území MAS Horní 

Pomoraví, jsou v praxi realizovatelná (soulad 

opatření s problémovými oblastmi v rámci analýzy 

území a sesbíraných projektových záměrů v území, 

dostatečná absorpční kapacita, přiměřený finanční 

rámec). 

Relevantní specifické cíle IROP Opatření CLLD 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Doprava 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Dobrovolní hasiči 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi 

Zázemí pro sociální inkluzi 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 

Zázemí pro sociální podnikání 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

Školství 

 

Alokace v rámci programového rámce IROP: alokace 66 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Programovému výboru byl představen návrh z veřejného projednání, dále výpočet schopnosti 

subjektů – oprávněných žadatelů v území podat žádost a úspěšně realizovat projekt, tzv. absorpční 

kapacita.  

 

 



  

Tabulka alokace v rámci programového rámce IROP – návrh kanceláře MAS  

Opatření 
Veřejné 

projednávání 
Absorpční 
kapacita 

Návrh 
kanceláře 

(kompromis) 

Návrh 
alokace         

(v mil. Kč) 

Doprava 24% 34% 26% 17 

Dobrovolní hasiči 31% 8% 15% 10 

Zázemí pro sociální inkluzi 14% 18% 13,5% 9 

Zázemí pro sociální pod. 10% 4% 7,5% 5 

Školství 22% 37% 38% 25 

 

Programový výbor zvažoval tyto návrhy a další skutečnosti – výstupy z analýzy území, výsledky 

hodnocení plnění Strategického plánu Leader v předchozím programovém období, zkušenosti 

kanceláře, výstupy z dotazníkového šetření subjektů v území a na základě těchto úvah stanovil 

procentuální rozložení alokace s úpravami dle následující tabulky. 

 

Tabulka alokace v rámci programového rámce IROP – návrh Programového výboru 

Opatření 
Veřejné 

projednávání 
Absorpční 
kapacita 

Programový 
výbor 

Návrh 
alokace         

(v mil. Kč) 

Doprava 24% 34% 32% 21 

Dobrovolní hasiči 31% 8% 9% 6 

Zázemí pro sociální inkluzi 14% 17% 14% 9 

Zázemí pro sociální pod. 9% 4% 7% 5 

Školství 22% 37% 38% 25 

 

Došlo ke snížení alokace v Opatření Dobrovolní hasiči ve prospěch Opatření Doprava především díky 

absorpční kapacitě v území (jednotek, které mohou být žadateli je pouze 11), také díky skutečnosti, 

že hasiči doposud nebyli žadateli a není tedy jistota, že budou připraveni s žádostmi do prvních výzev 

tak, abychom byli schopni ve střednědobém hodnocení prokázat skutečné čerpání. Na druhou stranu 

v rámci Dopravy se jedná o projekty, které mají obce připravené, obcí je 46 a opatření jsou většinou 

spojena s vyššími finančními náklady, tzn. schopnost vyčerpat alokaci je prokazatelná. 

 

Tabulka rozdělení alokace dle výstupových indikátorů 

Terminály 

doprava 

1 
    

chodníky, přechody aj. 6 
    

parkovacích míst 20 
    

stojany na kola 24 
    

cyklostezky  v km 0 
    

technika IZS 
hasiči  

3 
   

objekty IZS 
 

1 
   



  

polyfunkční komunitní centra 
záz. pro sociální 

služby 

  
1 

  

zázemí pro služby a sociální práci 
  

5 
  

kapacita služeb a sociální práce    
15 

  

počet podniků 

záz. pro sociální 

podnikání 

   
1 

 

pracovní místa 
   

4 
 

počet nových podniků 
   

1 
 

pracovní místa cílových skupin 
   

2 
 

počet vzdělávacích zařízení  

školství 
    

15 

kapacita podporovaných zařízení 
    

250 

osoby využívající zařízení péče o děti do 3 let 
    

5 

 

Hlasování o programovém rámci zahrnuje návrh opatření, alokace a rozložení alokace dle 

výstupových indikátorů 

 

Hlasování ke schválení programového rámce IROP v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví dle návrhu 

upraveného Programovým výborem 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 --- --- 

Programový výbor schvaluje programový rámec IROP dle upraveného návrhu 

 

Programový rámec PRV: Opatření pro SCLLD MAS Horní Pomoraví 

 

Fiche/Opatření pro SCLLD MAS Horní Pomoraví 

Pro SCLLD byly vybrány fiche PRV, která mohou mít zásadní vliv na rozvoj území MAS Horní Pomoraví, 

jsou v praxi realizovatelné (soulad opatření s problémovými oblastmi v rámci analýzy území a 

sesbíraných projektových záměrů v území, dostatečná absorpční kapacita, přiměřený finanční 

rámec). 

Fiche PRV Fiche CLLD 

Investice do zemědělských podniků (Čl. 17a) Zemědělská prvovýroba 

Investice do potravinářských podniků (Čl. 17, ods.1.,b) Potravinářství 

Investice do nezemědělských podniků (Čl.19, ods.1.,b) Rozvoj nezemědělského podnikání 

Investice do lesnických podniků (Čl. 26) Lesnictví 

Neproduktivní investice v lesích (Čl. 25) Relax v lese 

Programový výbor oproti veřejnému projednání nezahrnul do SCLLD Fiche Zemědělské cesty a 

Meliorační opatření, a to z důvodu nevhodného zaměření, nízkému přínosu na rozvoj území MAS či 

nízké alokaci.  

 

Alokace v rámci programového rámce PRV: alokace 36 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Programovému výboru byl představen návrh z veřejného projednání, dále Absorpční kapacita.  



  

 

Tabulka alokace v rámci programového rámce PRV – návrh kanceláře MAS  

Fiche 

Veřejné 
projednávání 

Absorpční 
kapacita 

Pracovní 
místa 

Kompromis 
Návrh 

alokace (v 
mil. Kč) 

Zemědělská 
prvovýroba 

25% 25% 0 19% 7 

Potravinářství 13% 10% 1 16% 6 

Rozvoj 
nezemědělského 
podnikání 

32% 41% 6 42% 15 

Lesnictví 17% 11% 1 13% 4,5 

Relax v lese 13% 13% 0 10% 3,5 

 

Tabulka s návrhem kanceláře MAS byla Programovým výborem upravena dle následujícího 

znění:  

 

Tabulka alokace v rámci programového rámce PRV – návrh Programového výboru 

Fiche 

Veřejné 
projednávání 

Absorpční 
kapacita 

Pracovní 
místa 

Programový 
výbor 

Návrh 
alokace (v 

mil. Kč) 

Zemědělská 
prvovýroba 25% 25% 0 22% 8 

Potravinářství 13% 10% 1 16% 6 

Rozvoj 
nezemědělského 
podnikání 32% 41% 6 42% 15 

Lesnictví 17% 11% 1 13% 4,5 

Relax v lese 13% 13% 0 7% 2,5 

 

Hlasování ke schválení programového rámce PRV v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví dle 

předloženého návrhu (upraveného návrhu Programovým výborem) 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 --- --- 

Programový výbor schvaluje programový rámec PRV dle upraveného návrhu. 

 

Programový rámec OP Z: Opatření pro SCLLD MAS Horní Pomoraví 

Opatření OP Z Opatření CLLD 

Sociální inkluze Sociální inkluze 

Sociální podnikání Sociální podnikání 

Prorodinná opatření  Prorodinná opatření  

Zaměstnanost  



  

 

Pro realizaci SCLLD nebylo vybráno opatření CLLD Zaměstnanost z důvodu dostatečného pokrytí 

aktivit v území Úřady práce ČR a předpokládanou vysokou administrativní náročností pro realizaci. 

 

Tabulka alokace v rámci programového rámce OP Z – návrh kanceláře MAS/ návrh Programového 

výboru 

 
Opatření 

1. veřejné 
projednávání 

2. veřejné 
projednávání 

Absorpční 
kapacita 

Programový 
výbor 

Návrh alokace 
(v mil. Kč) 

Sociální inkluze 45% 29% 36% 40% 6 

Sociální podnikání 30% 45% 17% 34% 5 

Prorodinná opatření 25% 26% 47% 26% 4 

 

Hlasování ke schválení programového rámce OP Z v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví dle 

předloženého návrhu  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 --- --- 

Programový výbor schvaluje programový rámec OP Z dle předloženého návrhu 

 

 

Programový výbor byl zástupcem kanceláře MAS Karlem Hoškem seznámen s předpokládaným 

harmonogramem přípravy SCLLD. 

• 25. ledna 2016 - projednání Programovým výborem 

• 27. ledna 2016 - projednání a schválení SCLLD Shromážděním partnerů 

• 15. února 2016 - poslední termín podání SCLLD na ministerstvo 

• 15. března 2016 - vyjádření MMR ke SCLLD – schválení či připomínky k dopracování 

• 15. června 2016 - projednání programových rámců MMR, MZe, MPSV v případě schválení 

SCLLD 15. března 

• červenec 2016 - možnost vyhlašování výzev MAS 

 

 



  

 


