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Zápis z jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko č. 2/2021 
 

 

Místo konání: Multifunkční centrum L´ART, Nádražní 335, Lanškroun 

 

Dne: 9. 11. 2021, od 16:30 hod. 

 

Účastníci: dle prezenční listiny 

  

 

P R O G R A M : 

 

1) Informace o činnosti MAS  
2) Informace z operačních programů  
3) Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II a III 

4) Změny v dokumentu SCLLD 2014-2021 

5) Informace o programovém období 2021-2027 a jeho přípravě 

6) Schválení rozpočtu na rok 2022 

7) Prezentace dokončených projektů v rámci SCLLD 

8) Různé   
 
 

Předsedkyně MAS Lanškrounsko jmenovala zapisovatelkou paní Elišku Čapkovou. 

Ověřovatelem zápisu jmenovala paní Radku Šťovíčkovou. 

 

Manažerka konstatovala, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina není zastoupena více 
než 49 %. Valná hromada byla usnášeníschopná v současném počtu členů.   

 

 

Usnesení VH č. 11/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. schvaluje program jednání. 
 

Pro            Proti    Zdržel se  

15                 0                    0    

 

Manažerka MAS přednesla návrh programu jednání. Valná hromada MAS Lanškrounsko 
schválila program jednání v navrženém znění. Jednání dále probíhalo dle schváleného 
programu. 
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Usnesení VH č. 12/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. bere na vědomí informace o činnosti MAS 
Lanškrounsko. 
 

Ad 1) Informace o činnosti MAS 

 

Manažerka MAS Lanškrounsko informovala o činnosti MAS Lanškrounsko, z.s., za období 
květen 2021 – listopad 2021.  

- Pokračuje administrace SCLLD. 

- Pokračuje spolupráce se školami v rámci projektu MAP II a animační činnost 
v projektech Šablony II a Šablony III. Pracovník MAS se školami prochází celý 

proces realizace. Celkem s MAS spolupracuje 10 škol. 
- Probíhá spolupráce s partnery v území, kterými jsou obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Pardubický kraj, Národní síť Místních akčních skupin. 
- Byla ukončena realizace aktivit v projektu MAP II a byla zahájena realizace 

navazujícího projektu MAP III. 

- Probíhá příprava na nové období 2021-2027. 

- Kancelář MAS připravuje na základě podnětu za Rady MAS rozvojový projekt na 
podporu regionálních výrobců (finanční zdroj Pardubický kraj a IROP). 

- Výběrová komise se v období od konání minulé Valné hromady nesešla, protože 
nebyly vypsány žádné výzvy a žádné projekty v hodnocení. Očekávaná činnost VK 
bude na jaře 2022. 

- Rada MAS Lanškrounsko, z.s. se ve stejném období sešla 2 x; řešily se především 
provozní záležitosti, nové programové období, administrace SCLLD, dotace 
Pardubického kraje, plnění rozpočtů a finanční výhled. 

 

Usnesení VH č. 13/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. bere na vědomí informace z operačních 
programů. 

 

Ad 2) Informace z operačních programů 

 

Celková alokace pro operační program IROP je 22.919.265,-. Celková alokace pro operační 
program OPZ je 10.600.000,- a pro operační program PRV činí 11.252.033,-. Od počátku 

realizace SCLLD v dubnu 2017 bylo vyhlášeno 32 výzev a bylo schváleno 66 žádostí  
za celkem 38.627.179,37,-. Čerpání v programu IROP je již na 100%, čerpání v PRV je na 

61%, přičemž MAS potřebuje čerpání zlepšit.  
 

V programu IROP je v realizaci poslední projekt (Realizace venkovních učeben a jejich 
zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství - I etapa). Ostatní projekty jsou 
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ukončeny a finančně vypořádány, nebo probíhá jejich vypořádání. To zajišťuje manažer 
MAS. V období udržitelnosti se aktuálně nachází 17 projektů.  
 

 

V operačním programu PRV probíhá příprava přechodného období, proto SZIF prodlužuje 
stávající období administrace. U projektů, které jsou realizovány, probíhají kontroly SZIF  

u žadatelů, za přítomnosti pracovníka MAS. 
Dne 14. 4. 2021 byla ukončena 6. výzva PRV, do které bylo přijato 12 žádostí. Po 

administrativních doplněních ze strany MAS a SZIF je 11 projektů v realizaci. 9 žádostí má 
již nyní podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace.  
Ze strany MZE je připravováno nové dotační období, přičemž MAS Lanškrounsko byla 

nabídnuta lokace 2 964 800 Kč (částka dotace) na roky 2022 a 2023. Navýšení stávající 
alokace touto částkou je však podmíněno závazkování stávající alokace na min. 70% ke konci 

roku 2021. MAS má nyní závazkováno 60,5 %. Čeká se na podpis Dohody, kdy by se 

závazek měl zvýšit na 73 % a podmínka navýšení alokace by byla splněna.  
Zazněly také informace o plánované 7. výzvě PRV. Plánované vyhlášení výzvy je 1.2.2022. 
Výzva bude zaměřena na Fiche 1, 5, 7. Informace budou včas na webu MAS.  
V OP OPZ je aktuálně poslední projekt v realizaci (Příměstské tábory na území MAS 
Lanškrounsko II). Ostatní projekty jsou finančně vypořádány, nebo probíhá jejich vypořádání.  
 

 

Usnesení VH č. 14/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. bere na vědomí informace z projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II a III. 

 

Ad 3) Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II a III 

 

Manažerka shrnula projekt MAP II, který k poslednímu červenci 2021 ukončil svou realizaci. 

Projekt na 100% naplnil všechny plánované aktivity, rozpočet projektu byl splněn na 98,5 %. 
Nyní probíhá finanční vypořádání. Přítomní byli informováni o aktivitách, které v rámci 
projektu proběhly – 76 uskutečněných akcí, 49 jednání PS, 6 kroužků, sdílený logoped, 
sdílení rodilí mluvčí a vydaná regionální učebnice. Dále zazněly informace o regionální 
učebnici a bylo promítnuto propagační video. Manažerka informovala, že dvě učebnice jsou 
také k nahlédnutí po skončení jednání VH.  
Dále manažerka informovala, že 1.8.2021 byly zahájeny aktivity v návazném projektu MAP 

III, který sice s omezeným rozpočtem, ale navazuje výsledky dosažené v projektu MAP II. 

V projektu budou realizovány zejména aktivity na podporu výuky podle Regionální učebnice, 
aktivity za účelem sdílení metod dobré praxe a aktualizace dokumentů. Tento projektu bude 

MAS realizovat do roku 2023. Od roku 2024 by měl navazovat projekt MAP IV.  

 

 

 

 

 

 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz


 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, Z. S. 

Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

4 
Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s.  Web: https://maslanskrounsko.cz/ 

Sídlo, dodací adresa: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Email: info@maslanskrounsko.cz  

Kancelář: Žichlínek 200, 563 01 Lanškroun  IČ: 227 12 402 

 

Usnesení VH č. 15/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko schvaluje změny v dokumentu SCLLD 2014-2021 

 

ad 4) Změny v dokumentu SCLLD 2014-2021 

Pro             Proti    Zdržel se  

14               0                 1 

 

Čtvrtý bod programu se týkal změn v aktuálním znění dokumentu SCLLD, konkrétně 
programovém rámci PRV – finančním plánu. Na základě předchozích informací o možném 
navýšení alokace PRV, které vzala VH na vědomí, bylo navrženo rozdělení do jednotlivých 
Fichí, a to následujícím způsobem: 

 

Fiche 1 – 964 800 Kč 

Fiche 5 – 1 000 000 Kč 

Fiche 7 – 1 000 000 Kč 

 

Toto rozdělení a vyhotovení změn v dokumentu bude platné za předpokladu navýšení alokace 
na programový rámec PRV ze strany MZE. VH MAS tyto podmíněné změny schvaluje.  

 

Usnesení VH č. 16/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z.s. bere na vědomí informace o programovém 
období 2021-2027 a jeho přípravě.  
ad 5) Informace o programovém období 2021-2027 a jeho přípravě. 
 

Manažerka projektu informovala členy o dosavadních dostupných informacích k novému 
programovému období 2021-2027.  

8.6.2021 byla podána schválená Koncepční část Strategie CLLD 2021-2027. 3.9. 2021 byl 

tento dokument ze strany MMR schválen. Aktuálně je připraven nový dotační systém, kam se 
budou podávat jednotlivé akční plány. V kanceláři MAS nyní probíhají přípravy na 

jednotlivých operačních rámcích.  
Manažerka MAS nastínila členům informace z jednotlivých operačních programů: 
5.11.2021 byl Vládou ČR schválen programový dokument IROP, na jehož základu bude 

vypracován i akční plán IROP pro MAS Lanškrounsko. Pozitivní zprávou pro žadatele 
z území je, že Pardubický kraj byl zařazen mezi tzv. rozvojové regiony, které budou mít i 
nadále podporu 95%. Role MAS v IROP bude více podpůrná a selektivní. Žadatelé budou 
vypracovávat záměr, který MAS posoudí a rozhodne o jeho podpoře. Na základě schváleného 
návrhu bude teprve žadatel zpracovávat kompletní žádost.  
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V Operačním programu Zaměstnanost + bude MAS realizavat zastřešující projekt pro celé 
území. Tento projekt bude obsahovat různé potřebné aktivity a MAS bude spolupracovat 

s různými subjekty (partnerství, dodávky aktivit). MAS může pro své území získat až 10. mil 

Kč. Kancelář musí na základě územních jednání připravit souhrnou žádost i s finančním 
plánem na roky 2023-2025. Manažerka MAS již nyní zahájila územní jednání s cílem 
vytipovat potřebné aktivity a partnerské subjekty.  

V PRV zůstavají podmínky zatím stejné. MZE bude vydávat pravidelné aktualizace pravidel a 
připravovat nový operační program – Společnou zemědělskou politiku.  
 

Usnesení VH č. 17/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. schvaluje rozpočet pro rok 2022. 

 

ad 6) Schválení rozpočtu na rok 2022 

 

Pro             Proti    Zdržel se  

 14                0                  1 

 

Valná hromada schvaluje navržený rozpočet pro rok 2022.  

 

 

Usnesení VH č. 18/2021 

Valná hromada MAS Lanškrounsko, z. s. se seznámila s výsledky dokončených projektů 
v rámci SCLLD  

 

Ad 7) Prezentace dokončených projektů v rámci SCLLD 

 

Manažerka MAS formou prezentace fotografií seznámila přítomné členy s výsledky 
dokončených proejktů v rámci realizace Strategie CLLD. Tyto fotografie byly odborně 
komentovány a budou zpracovány do propagačního videa.  
 

 

 

Veškeré dotazy a připomínky byly zodpovězeny v průběhu jednání Valné hromady. 

 

 

V Lanškrouně dne 9. 11. 2021  

 

 

                                                              ………………..…………  
  Lenka Kněžourová  

        předsedkyně MAS Lanškrounsko, z.s.  
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