
 

 

 

Zápis z jednání Představenstva MAS Podještědí 

29. 11. 2018 
 

 

 

Místo konání: Janov nad Nisou 

Zahájení: 9.00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulého představenstva 

2) Informace o připravovaných projektech – MAP Liberecko II - projekt je 

plánován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, celková dotace 14 mil., partnerem projektu je 

IQLandia – projekt je ve fázi věcného hodnocení ŘO. MAP Jablonecko II – projekt 

je plánován od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021, celková dotace 11 mil., partnerem projektu 

je DDM Vikýř, projekt je ve fázi věcného hodnocení ŘO. 

3) SCLLD – všichni manažeři OP průběžně vpisují výzvy, probíhají semináře 

k vyhlášeným výzvám, konzultace žádostí. 

4) Výběr projektů 1. a 2. výzva IROP 

Infrastruktura pro vzdělávání – projekty doporučené VK dle bodového hodnocení: 

Město Hrádek nad Nisou, ZŠ TGM, Hrádek nad Nisou, Jazyková laboratoř, práce se 

zvukem a sdílením obrazu, 9.702.084,65, 59 bodů. 

ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, Děti ze školy se domluví ve světě, 2.146.169,72, 56 bodů. 

Město Hrádek nad Nisou, Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na 

ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou, 8.809.343,86, 54 bodů. 

Náhradním projektem, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není 

dostatek finančních prostředků na jeho podporu v plné výši je projekt: 

Obec Všelibice, Přestavba areálu mateřské školy ve Všelibicích, 9.556.048,53, 46 

bodů. 

Bezpečnost dopravy – byl podán pouze jeden projekt: 

Město Český Dub, Chodník v ulici Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český 

Dub, 2.612.215,98, 54 bodů. 

5) OPZ – Prorodinná opatření 2. výzva – do výzvy se přihlásil pouze jeden projekt, 

Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s., Příměstské tábory v Podještědí, 1.198.385,-, 

86,25 bodů. 

6) Příprava Valné hromady – VH není volební, termín 7. 12. 2018 v Hrádku nad 

Nisou, občerstvení hradí Město Hrádek nad Nisou, na programu bude projednání 

zpráv o činnosti, revizní komise, schválení rozpočtu na rok 2019, prodloužení 

mandátu Výběrové komise. Přítomní budou všichni manažeři jednotlivých OP, kteří 

budou informovat o dosavadním čerpání alokací. Po jednání budou k dispozici 

k individuálním konzultacím. Materiály na VH připraví manažer MAS a budou 

uveřejněny na webu MAS. 

 

 

 

 



7) Žádost o přijetí nového člena/parnera – Libuše Blahoutová – farma Rašovka – 

přijata. Kancelář MAS zajistí, aby byl aktualizován seznam členů a nový partner 

obeslán pozvánkou na VH. Byla objasněna situace s členstvím Města Chrastava – 

Město Chrastava doručila kanceláři MAS při Standardizaci Souhlas se zařazení území 

obce do územní působnosti MAS, což automaticky neznamená, že město je členem 

MAS. Zastupitelstvo města vzalo toto na vědomí a požádalo o členství v MAS. Město 

Chrastava bylo jednomyslně přijato za člena/partnera MAS. 

 

Jednání ukončeno 11.00 

V Janove nad Nisou 29. 11. 2018 

Zapsala: Jana Švehlová 


