
 

 

 

Zápis z jednání Představenstva MAS Podještědí 

19. 6. 2020 
 

 

 

Místo konání: Český Dub 

Zahájení: 9.00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulého představenstva 

2) Manažeři jednotlivých OP podali zprávu o projektech v realizaci, připravovaných 

výzvách a zbytkové alokaci v jednotlivých OP. OPZ – informace o možnosti vyhlášení 

dalších výzev ŘO – záři 2020. 

 

3) Manažerka MAS informovala o projektech MAS: MAP II Jablonecko  – k 30. 4. 

2020 byla podána Žop a Zor. MAP II Liberecko – Zor a Žop bude podána k 20. 7. 

2020. Provozní a animační činnost – 28. 5. 2020 podána průběžná PŽop, řádná Zor a 

Žop bude podána k 20. 7. 2020. Byl zadán audit – povinně se přikládá do 30. 8. 2020. 

Kancelář MAS musí vypracovat do 20. 7. 2020 Zprávu o plnění ISg.  

 

 

4) Finanční situace – MAS neprodloužila kontokorent ve výši 1 mil. Kč u České 

spořitelny, neboť finanční situace MAS to nevyžaduje. 

 

5) Členská základna - obec Stráž nad Nisou doručila kanceláři MAS žádost o přijetí za 

člena MAS, obec schválila i zařazení území obce do územní působnosti MAS. 

Vzhledem k tomu, že rozšíření územní působnosti MAS v kompetenci VH MAS 

budou materiály bodem jednání na VH. Předseda MAS uložil manažerce přizvat na 

jednání VH i statutární zástupce obce Stráž nad Nisou. Manažerka dále informuje na 

nutnost získávání nových členů MAS, tak aby byl zachován poměr mezi veřejným a 

soukromým sektorem. 

 

 

6) Příprava VH – VH se uskuteční 10. 9. 2020, Restaurace Vlčetín. Vzhledem 

k Standardizaci jsou nutné drobné úpravy Stanov MAS dle MPIN č. 12. Návrh 

zahrnout do Stanov hlasování per rollam i pro jednání VH – členové představenstva 

neschválili.  

 

7) Standardizace 2021-2027 – musí být podáno do 30. 9. 2020 – odpovídá manažerka 

MAS. Většina členských obcí již projednala zařazení území do územní působnosti 

MAS. MAS žádné velké změny oproti r. 2015, žádné změny zájmových skupin. Pouze 

rozšíření území o územní působnost obce Stráž nad Nisou – pokud bude VH 

schváleno. Manažerka po konzultaci s manažery OP nedoporučuje zařazovat do 

Stanov „náhradníky“ členů výběrové komise. Představenstvo toto doporučení 

schválilo. Pro potřeby standardizace je nutné vymezit zájmové skupiny. Někteří 

členové během realizace SCLLD požádali o změnu zařazení zájmové skupiny 



(vymezení pro období 2014 – 2020). Zařazení změn zájmových skupin bude 

provedeno v žádosti o Standardizaci pro období 2021-2027. Zároveň dochází 

k novému názvosloví zájmových skupin. V období 2014-2020 byly členové zařazeni 

do těchto zájmových skupin: Rozvoj, Cestovní ruch, Zemědělství a žp. Pro nové 

programové období 2021-2027 jsou zájmové skupiny vymezeny takto: Rozvoj místní 

+ regionální/ rozvoj venkova + obcí, Cestovní ruch, Zemědělské podnikání + 

lesnictví a žp. 

 

 

Jednání ukončeno 11.00 

V Českém Dubu 19. 6. 2020 

Zapsala: Jana Švehlová 


