
                                    
 

Zápis 

Představenstva MAS Podještědí, z. s. 

4. 2. 2022 

 
Zahájení: 9.00 hod. 

Přítomní: viz prezenční listina 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z posledního zasedání představenstva 
2. Doporučení projektů k podpoře – IROP 9. výzva – Bezpečnost dopravy IV 
3. Členská základna – přihláška nového člena – Obec Šimonovice 
4. Různé 

 

Ad 1) Kontrola plnění úkolů – aktualizace údajů v Rejstříku spolků vyplývající z volby orgánů 
byla provedena. Změny Standardizace – úkol trvá, aktivní nábor nových členů MAS – úkol stále 
trvá. Všichni manažeři OP mají za úkol oslovovat partnery v území. 
Ad 2) Ing. Šafařík představil představenstvu projekt, který byl v rámci 9. výzvy IROP – 
Bezpečnost dopravy výběrovou komisí vybrán k podpoře. Přítomní členové předložený projekt 
z 9. výzvy doporučili k podpoře. 
Ad 3) Kanceláři MAS byl doručena Přihláška k členství obce Šimonovice. Představenstvo schválilo 
členství obce Šimonovice od 1. 3. 2022. Zájmová skupina Cestovní ruch 
Ad 4) Ing. Brodský – k novému období – z OP SZP podporovat pouze zemědělské podnikatele, čl. 
20 nezařazovat.  Hlavní manažer pro SCLLD upozornil, že o rozdělení alokací do Fichí rozhoduje 
valná hromada. V současné době není MAS známa ani přidělená alokace na období 21+. Pan 
Neuman požádal, aby při plánování opatření bylo myšleno i na podporu cestovního ruchu 
v Podještědí. Pan Šafařík informoval, že ani IROP nezná alokaci na 21+. Ing. Ponikelský 
představil projekt OPZ+, OPZ je ze všech OP nejdále. Předpokládá se, výzvy pro SCLLD na období 
2021+ budou vyhlášení 06/22. Žadatelem bude MAS, která přidělenou alokaci rozdělovat mezi 
partnery v území. Předpokládaná výše dotace cca 20 mil na období 6 let.  Dále probíhá příprava 
projektu KPSS pro obce Podještědí mimo obcí Jablonecka, které komunitně plánu s Městem 
Jablonec nad Nisou. Projekt bude částečně hrazen z prostředků Libereckého kraje. 
 
 
 
 

V Českém Dubu dne 4. 2. 2022 
 
 
Mgr. Jana Švehlová 
Manažer MAS 
 

 

 


