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Přítomní členové: 

dle prezenční listiny přítomni 5 členů Rady MAS Krkonoše, omluveni 2 z celkového počtu členů 7. 

- 4 hosté – zaměstnanci MAS Krkonoše a místostarosta obce Rudník 

Program:  

1) Členství v MAS Krkonoše 

2) Finance a provoz MAS Krkonoše 

3) Schválené dotace z Královéhradeckého kraje 

4) Přislíbená dotace z Libereckého kraje 

5) Aktuální stav MAS Krkonoše - Program rozvoje venkova (dále jen PRV) 

6) Aktuální stav MAS Krkonoše - Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) 

7) Aktuální stav MAS Krkonoše - Operační program zaměstnanost (dále jen OPZ) 

8) Chod MAS Krkonoše 

9) Projednání spolupráce s pane Švestkou a paní Čtvrtečkovou 

10) Plán činností MAS Krkonoše v dalším období 

Zápis z jednání: 

a) Rada byla zahájena včas v 16:00 hod. po příchodu všech účastníků a byla usnášeníschopná. 

b) Členové Rady projednali a schválili účast hostů zaměstnanců MAS Krkonoše - Zdeněk Hefka, 

Petra Hartmanová, Kateřina Fejglová, místostarosta Rudníku – Jiří Vondrák (hlasování pro 5, 

proti 0, zdržel se 0). 

c) Předseda p. Maloch zahájil a vedl jednání. 

d) Rada určila zapisovatelku Petru Hartmanovou (hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0). 

e) Rada určila ověřovatele Ivanu Čílovou (hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0). 

f) Rada projednala a schválila nové členství Jan Ertner (občan - sokolník), Petr Novák 

(podnikatel), Petra Prokopová (zemědělec), Josef Matějka (OSVČ), ZŠ Dolní Lánov (veřejný 

sektor) v MAS Krkonoše (hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0) a zájem o členství projevila paní 

Eva Edler, ale žádost o členství je u pana Polívky 

g) Rada schválila požadavky na provoz MAS Krkonoše 

h) Rada schválila 2. výzvu MAS Krkonoše Sociální a návazné služby a 3. výzvu MAS Krkonoše 
Infrastruktura pro vzdělávání (hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0). 

Body jednání Znění 

1 Pan Hefka informoval přítomné o žádostech o členství Jana Ertnera (občan - 
sokolník), Petra Nováka (podnikatel), Petry Prokopové (zemědělec), Josefa Matějky 
(OSVČ) a ZŠ Dolní Lánov (veřejný sektor) v MAS Krkonoše. 
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2 MAS Krkonoše byla schválena dotace od Královéhradeckého kraje na 150 000,-Kč na 
administraci a režii strategie. Byla podána další žádost o dotaci z Královéhradeckého 
kraje, která by podpořila činnost členů KOP. Liberecký kraj schválil dotaci na 
Krakonošovu stopu po řemeslech, tradicích a originálních produktech. Z důvodu 
velkého zájmu ze strany žadatelů musela být dotace pokrácena cca o 5 000,-Kč. MAS 
Krkonoše tímto podpoří regionální značku KOP a členy MAS Krkonoše. NA členských 
příspěvcích MAS bylo vybráno 37.000.,-Kč a na KOP 30.000,-Kč. Pan Hefka 
informoval Radu, že MAS skončila v minulém roce v plusu (94 000,-Kč). Pozice MAS 
se stabilizovala, Žádost o změnu SCLLD byla schválena a nyní se administruje Žádost 
o platbu a Žádost o realizaci. Radou byly schváleny požadavky na chod MAS 
Krkonoše. 

3 Pan Maloch předal slovo paní Fejglové, aby Radu seznámila s novinkami v rámci OP  
PRV. Z první výzvy je zazávazkováno 12 žádostí s mírou podpory 2.242.709 Kč, 
dalších 10 žádostí je připraveno k právnímu aktu (s mírou podpory 11.555.882 Kč). 
Nová výzva bude vyhlášena v průběhu dubna 2019 a to v těchto projektových 
opatření: Investice do zemědělských podniků, Investice do zpracování produktů a 
Diverzifikace zemědělství v celkové alokaci 11.900.000 Kč. Dále se Rada dohodla na 
změně interních postupů hodnocení PRV, v části dokumentu Interní postupy Místní 
akční skupiny Krkonoše, z.s. pro Programový rámec Program rozvoje venkova., část 
3. Hodnocení projektů, bod: V případě rovnosti bodů rozhoduje: výše celkových 
způsobilých výdajů projektu, přičemž bude dána přednost projektům s nižšími 
způsobilými výdaji. 

4 Paní Hartmanová informovala Radu o ukončení 1. výzvy IROP MAS Krkonoše. 
Celkem bylo podáno 9 žádostí. Z toho 1 žádost byla žadatelem stažena. Celkové 
nárokované výdaje projektů jsou přes 12 mil. Kč. Nevyčerpaní finan. Prostředky z 1. 
výzvy budou zahrnuty do 3. výzvy IROP, která bude otevřena do MŠ, ZŠ, SŠ a VoŠ a 
neformální a celoživotní učení. Předpokládaný termín vyhlášení je stanoven na 
přelom měsíců března a dubna. U podaných projektů byla zahájena kontrola 
formální náležitostí a přijatelnosti, která potrvá 40 pracovních dní. Pro hodnocení 
projektů je potřeba navolit novou výběrovou komisi, min. 7 členů.  
2.výzva na Sociální a návazné služby byla schválena Radou a Řídícím orgánem, čeká 
se pouze na schválení elektronické verze v systému ISKP. 3. výzva na Infrastrukturu 
pro vzdělávání a celoživotní učení byla schválena i s jejími pozdějšími změnami 
vycházejících z pokynů Řídícího orgánu. 

5 Pan Hefka informoval Radu o OP Zaměstnanost. S Řídícím orgánem bylo 
dohodnuto, že do konce března se zašlou projektové záměry a poté se vyřeší krácení 
dotace a jaká opatření bude MAS Krkonoše moci vyhlásit. Projektové záměry měly 
být zaslány již v polovině roku 2018 včetně vyhlášení výzev a noví zaměstnanci MAS 
nyní řeší tuto situaci. Paní Fejglová informovala Radu o podpopatřeních OPZ a 
otevřela diskuzi o potenciálních žadatelích. Pan Havel z Diakonie upřesnil, kdo má 
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na starosti noclehárnu v Jatkách (pan Plášil) a kdo by mohl dále informovat 
v sociálních službách o region. dotaci (paní Lukáščková).  

5 Aby MAS Krkonoše mohla fungovat v dalším období, musí se svolat Členská schůze, 
která navolí novou výběrovou komisi pro projekty z IROP, PRV a OPZ (min. 7 členů 
z řad neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru, voleno na 1 rok). Členská 
schůze se bude konat dne 8.4.2019 od 16:00 v zasedací místnosti ve Vrchlabí. 
Program s pozvánkou rozešle pan Maloch. Na schůzi se bude volit nová certifikační 
komise pro Krkonošské originální produkty (volena na 3 roky) a členové budou 
informování o rozpočtovém výhledu, finanční zprávě a činnosti MAS. 
 
Projednání spolupráce s paní Čtvrtečkovou a panem Švestkou se bude otevřena na 
další Radě MAS Krkonoše.  

6  

7  
 
Náměty na příští zasedání rady jsou: 

● Spolupráce s paní Čtvrtečkovou a panem Švestkou 
● Audit, zpráva o platbu a realizaci SCLLD 
● certifikace nových členů Krkonoše - originální produkt 
● OPZ 
● propagace MAS Krkonoše a KOP, webové stránky 
● návrhy na nové členy výběrové komise pro věcné hodnocení projektů a 

certifikační komise KOP 
● Valná hromada KOP a plány do budoucna 

 

  

 

 


