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 Zápis z 2. jednání Programového výboru MAS Nad Prahou o.p.s. 

 

Termín:  11. dubna 2018, 18:00 
 

Místo:  Zasedací místnost MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání:  

1) Kontrola úkolů z minulého jednání 
 

2) Interní postupy MAS Nad Prahou pro OP Z a Pravidla hodnocení a výběru projektů OP Z 
 

3) Interní postupy MAS Nad Prahou pro Program rozvoje venkova (Postup administrace, hodnocení 
a výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci 
Programu rozvoje venkova Strategie CLLD MAS Nad Prahou o.p.s.) 
 

4) Schválení Výzvy MAS Nad Prahou – OP Z – Sociální a komunitní služby nadosah 5/1 
 

5) Schválení Výzvy MAS č. 1 PRV (Fiche č. 8, 9, 10, 11) 
Do lesa za aktivním odpočinkem 
Podpora na trhu zemědělských produktů 
Podpora nezemědělských činností 
Rozvoj zemědělského podnikání  
 

6) Různé 
 
 

Úvodem předsedkyně Programového výboru, Martina Podlipná (dále MP) přivítala všechny zúčastněné 
(5 členů Programového výboru) na setkání. 1 člen se dostavil při hlasování o bodu č. 4. Poté předala slovo 
Ing. Marcele Drašnarové, manažerce programového rámce PRV (dále MD).  Bylo hlasováno o schválení 
programu jednání. Všichni přítomní členové schválili program. Byl určen zapisovatel – Kateřina Nováková 
(dále KN), zástupce Kanceláře MAS Nad Prahou. Byl určen ověřovatel – Ing. Miriam Kupková (dále MK), 
zástupce Stonožky Líbeznice, o.s. 
 
 
1) Kontrola úkolů z minulého jednání 
 
Usnesení č. PV/01/1/2017, č. PV/02/1/2017 a usnesení č. PV/04/1/2017 byla splněna. 
 
Usnesení č. PV/03/1/2017 – trvá. 
PV ukládá předsedkyni PV připravit aktualizaci jednacího řádu PV na nejbližší jednání. 
Přítomní členové měli k dispozici návrh aktualizovaného jednacího řádu. Z rozpravy nevyplynul žádný 
požadavek na jeho úpravu.  Nový jednací řád PV musí být zveřejněn na webu MAS. 
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Návrh usnesení: 
Programový výbor: 
i) schvaluje aktualizovaný Jednací řád a 
ii) ukládá vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD jeho zveřejnění na webu MAS. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/01/2/2018 bylo přijato. 
 
Usnesení č. PV/05/1/2017 -  trvá. 
PV ukládá předsedkyni PV předložit návrh úpravy pravidel přistoupení k MAS Nad Prahou na 
nejbližší jednání PV. 
Předsedkyně předložila návrh úpravy pravidel přistoupení k MAS Nad Prahou na dnešním jednání. 
Aktualizovaná pravidla musí být zveřejněna na webu MAS. 
 
Návrh usnesení: 
Programový výbor: 

i) schvaluje rozšíření podmínek přistoupení nových partnerů k MAS Nad Prahou o 
povinnost dokládat výpis z trestního rejstříku fyzických nebo právnických osob a 

ii) ukládá vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD jejich zveřejnění na webu MAS. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/02/2/2018 bylo přijato. 
 
 
 
2) Interní postupy MAS Nad Prahou pro OP Z a Pravidla hodnocení a výběru projektů OP Z 
 
Výše uvedené dokumenty byly předem zaslány členům PV k prostudování. Ing. Andrea Fuchsová, DiS., 
manažerka programového rámce OP Z (dále AF), vysvětlila změny v Interních postupech, které provedla. 
Interní postupy jsou převzaty z IROP, nyní se nazývají Interní postup pro OP Z.  
Pravidla hodnocení byla vytvořena podle šablony MMR a poslána na řídící orgán na předschválení. Nyní 
se předkládá ke schválení dokument zkontrolovaný MMR. 
 
Návrh usnesení: 
PV schvaluje Interní postupy MAS Nad Prahou pro OP Z a Pravidla hodnocení a výběru projektů 
OP Z. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/03/2/2018 bylo přijato. 
 
 
 
3)  Postup administrace, hodnocení a výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení 
transparentnosti v programovém rámci Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Nad Prahou o.p.s. (v programu uvedeny jako Interní postupy MAS Nad 
Prahou pro Program rozvoje venkov) 
 
Výše uvedené dokumenty byly předem zaslány členům PV k prostudování. 
MD vysvětlila, co vše obsahují. Také vychází z interních postupů IROPu.  
 
Návrh usnesení: 
PV schvaluje Postup administrace, hodnocení a výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení 
transparentnosti v programovém rámci Programu rozvoje venkova Strategie CLLD MAS Nad 
Prahou o.p.s. 
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/04/2/2018 bylo přijato. 
 
 
 
4)  Schválení Výzvy MAS Nad Prahou – OP Z – Sociální a komunitní služby nadosah 5/1 
 
Výzva OP Z byla zaslána předem členům PV k prostudování. 
AF informovala, že byly vybrány sociální a komunitní služby nadosah. Verze zaslaná PV je předschválená. 
Celková alokovaná částka ve výzvě je 2,4 mil. Kč. Koncem dubna bude Kancelář MAS organizovat 
seminář pro potenciální žadatele. Výzva se vypisuje 17. 4. 18.  
AF představila výhled na příští výzvy OP Z. Jsou plánovány 3 výzvy. Jedna na prorodinná opatření a druhá 
na sociální podnikání (vyhlášení je plánováno na konec srpna a začátek září 2018). Reálný podpis pro 
žadatele je konec roku 2018. 
 
Návrh usnesení: 
PV schvaluje Výzvu MAS Nad Prahou – OP Z – Sociální a komunitní služby nadosah 5/1 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/05/2/2018 bylo přijato. 
 
 
 
5) Schválení Výzvy MAS č. 1 PRV (Fiche č. 8, 9, 10, 11) 
 
Výzva MAS č. 1 PRV byla zaslána předem členům PV k prostudování. 
MD uvedla, že výzva je vytvořena podle šablony SZIF. Celková alokovaná částka je 9 mil. Kč.  
Výzva se dělí na fiche. Koncem dubna bude Kancelář MAS organizovat seminář pro potenciální žadatele. 
Výzva se vypisuje 16. 4. 18. MD informovala, že bude tento rok vypsána jen 1 výzva, neboť celý proces 
realizace výzvy trvá až 7 měsíců. Až po 30. 8. 18 se vše posílá na SZIF. Je to hraniční termín, kdy musí 
být vše z Kanceláře MAS odsouhlaseno.  
 
Návrh usnesení: 
PV schvaluje Výzvu MAS č. 1 PRV (Fiche č. 8, 9, 10, 11) 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. PV/06/2/2018 bylo přijato. 
 
 
 
6) Různé  
 
KN zjistí, jak se přesně budou vykazovat hodiny na pracovním výkazu a kdy se bude vyplněný výkaz 
posílat zpět Kanceláři MAS a rozešle tuto informaci mailem členům PV.  
        
P. Pekař se dotázal, kde budou zveřejňovány výzvy. Odpověď MD: Na stránkách MAS www.nadprahou.eu 
– v části „aktuality“ a dále v části „pro žadatele o dotace“. 
 
Další setkání PV bude naplánováno podle postupu výzev. 
Závěrem MP poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  
 
   
 

http://www.nadprahou.eu/
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Zapsal:   Kateřina Nováková, v.r.  __________________________ 
 
 
Ověřil:   Ing. Miriam Kupková, v.r.   __________________________ 
 
 
 
V Líbeznicích, 11. 4. 2018 
 
   
 
      ________________________________________________ 

Martina Podlipná, v. r.  
předsedkyně Programového výboru 

 
 
 
Rozdělovník 
Rybářský spolek Bašť 
Fokus Praha, z.ú. 
Město Odolena Voda 
Golf Club Zlonín, z.s.  
Sportovní klub Čakovičky, z.s.  
JUDr. Vladimír Palák 
Jasmína Pekařová 
Mateřská škola Líbeznice, okres Praha - východ  
Stonožka Líbeznice, o.s. 


