
                                    
 

Zápis 

Představenstva MAS Podještědí, z. s. 

2. 9. 2022 

 
Zahájení: 9.00 hod. 

Přítomní: viz prezenční listina 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z posledního zasedání představenstva 
2. Přehled hlasování per rollam 
3. Informace o výzvách pro období 21+ (OPZ+, SZP, IROP) 
4. Informace – projekty MAP III LBC, JBC 
5. Různé 

 

Ad 1) Změny Standardizace – úkol trvá, aktuální informace doplněny, ale vyskytl se softwarový 
problém v systému MS21+, aktivní nábor nových členů MAS – úkol stále trvá. Všichni manažeři 
OP mají za úkol oslovovat partnery v území 
Ad 2) Hlasování per rollam proběhlo 1x, od 29. 6. 2022 do 8. 7. 2022. 1. Doporučení projektů 6. 
výzva PRV Fiche 1k podpoře 7 pro, 2 se hlasování nezúčastnili. 2. Doporučení projektů 6. výzvy 
PRV Fiche 5 k podpoře 6 pro, 1 se zdržel hlasování, 2 se hlasování nezúčastnili. 3. Schválené 
Akčního plánu OPZ+ 6 pro, 1 se zdržel hlasování, 2 se hlasování nezúčastnili. 
Ad 3) Zprávu o OPZ+ podal pan Ponikelský – Akční plán byl podán 08/22, projekt ve výši 10 mil. 
na 3 roky. Zahájení realizace 01/23. Dále informoval členy představenstva o realizaci projetu 
KPSS, který je částečně financován Libereckým krajem. Do projektu jsou zapojené obce ORP 
Liberec mimo Liberec, Jablonné v Podještědí a Zdislava. Projekt byl zahájen 06/22 a bude 
realizován do 12/23. Pan Šafařík informoval o přípravách akčního plánu IROP, v současné době 
neznáme ani podmínky pro čerpání ani přidělenou alokaci pro MAS. Pan Šafařík bude v současné 
době objíždět jednotlivé obce a sbírat projektové záměry obcí pro IROP. Dále je naplánovaná 
informační schůzka pro starosty o čerpání z OP. Tato se uskuteční, až MAS obdrží podmínky 
čerpání a přidělenou alokaci. O přípravách na nové období OP SZP informovala paní Švehlová, 
ani v tomto OP neznáme výši alokace ani podmínky pro čerpání. Tyto bychom měli obdržet 
v měsíci říjnu. Předpokládáme první vyhlášení výzev z obou OP nejdříve 05/23. 
Ad 4) Pan Purchard podal zprávu o realizaci projektů MAP III Liberecko a MAP III Jablonecko 
Ad 5) Manažerka MAS podala informace o administraci projektů. V 07/22 byla podána a 
schválena zpráva o plnění Isg, Zor a Žop Provozní a animační činnost, Zzor a Zžop projektu MAP 
Liberecko II. V srpnu byla podána Zzor a Zžop projektu MAP JBC a Zoz a Žop MAP LBC III. Byla 
provedena aktualizace údajů ve Spolkovém rejstříku. Byla podána žádost o udělení akreditace – 
Dluhové poradenství (souvisí s projektem OPZ+). 
K přípravám na VH – termín 20. 9. 2022, 10.00 hod, Vlčetín Bílá, manažerka zjistí občerstvení – 
oběd. Na programu bude projednání Výroční zprávy včetně auditu (zajistí Švehlová), Zprávy 
revizní komise (zajistí členové RK) a informace o projektech a přípravě období 21+(Ponikelský, 
Šafařík, Tvrzníková, Purchard). Pozvánky budou rozeslány elektronicky (zajistí Švehlová). 
Členská základna: ukončení členství v souladu se Stanovami (neuhrazení členského příspěvku) 
Partnerů – fyzické osoby pan Otakar Kurucz, Vojtěch Pytloun. 
 
 
 

V Českém Dubu dne 2. 9. 2022 
 
Mgr. Jana Švehlová 
předseda MAS 


