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Program zasedání Pléna červen 2020
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01 - Zahájení
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➢ Návrh zapisovatele – Jana Koláčková

➢ Návrh ověřovatele - Zdeněk Džoganik a Ing. Petra Polášková

➢ Schválení programu
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Úvodní informace

➢ Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. byla založena dne

10. dubna roku 2007.

➢ Jediným zakladatelem Společnosti je Mikroregion Luhačovské Zálesí.

➢ V souladu se Statutem společnosti byla zřízena Místní akční skupina (dále jen MAS)

jako organizační složka Společnosti.
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Mapa území působnosti společnosti
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD 

➢ Vyhlášeno 18 (17) výzev

➢ Přijato (administrováno) 70 projektů

➢ 58 projektů v pozitivních stavech

➢ IROP

➢ Vyhlášeno celkem 10 výzev (3 výzvy aktuálně v běhu)

➢ Administrováno celkem 17 projektů

➢ 15 projektů v pozitivních stavech

➢ PRV

➢ Vyhlášeny 6 výzev (5 výzev) (1 výzva aktuálně v běhu)

➢ Administrováno celkem 51 projektů

➢ 31 projektů v pozitivních stavech

➢OPŽP

➢ Vyhlášeny 2 výzvy

➢ Administrováno celkem 2 projektů

➢ 2 projekty v pozitivních stavech
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD 
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Kč22 951 050,96 ; 
73%

Kč8 514 892,04 ; 
27%

IROP čerpání

Zazávazkováno Zbývá

Kč9 316 720,00 ; 
29%

Kč23 015 920,00 ; 
71%

PRV čerpání

Zazávazkováno Zbývá

Kč1 433 681,69 ; 
54%

Kč1 202 318,32 ; 
46%

OPŽP čerpání

Zazávazkováno Zbývá
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Kč33 701 452,64 ; 
51%

Kč32 733 130,36 ; 
49%

SCLLD čerpání

Zazávazkováno Zbývá

02 – Aktuální stav realizace SCLLD 
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66 434 583,00 Kč
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD 

➢Mid term evaluace – schválení 20. 1. 2020

➢Navýšení prostředků PRV

➢ 21. 1. 2020

➢ celkové navýšení pro 43 MAS z celkového počtu 179

➢ Navyšovaná alokace: 7 799 610,- Kč

➢Změna strategie – schválení 13. 5. 2020

➢ Přesun finančních prostředků – nedočerpané cíle v rámci IROP

➢ Přidání článku 20 mezi podporované oblasti

➢ Přesun financí na článek 20
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD 

➢ IROP

➢ Administrace

➢ PRV

➢ Administrace

➢ Příprava výzvy na článek 20

➢ OPŽP

➢ Administrace

➢ Nejasná budoucnost
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - IROP
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - IROP
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Spec. cíl 
IROP

Název specifického cíle (zkráceně)
% financí z 

IROP v SCLLD 
Finance z IROP

Zazávazkované
finance

% 
zazávazkování

A3.2 Vznik nového sociálního podniku 3,2% 1 042 960 - 0,0%

D2.1 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 6,4% 2 082 489 2 082 489 100%

D3.1 Vzdělávání 32,4% 10 542 079 10 542 079 100%

D4.2 Cyklodoprava 7,1% 2 312 947 - 0,0%

D4.3 Bezpečnost dopravy 36,1% 11 751 670 10 326 483 87,9%

D4.4 Terminály a parkovací systémy 14,7% 4 776 758 - 0,0%

Celkem 100% 32 508 903 22 951 051 70,6%
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - IROP
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Číslo a 

název 

výzvy

Název výzvy MAS Aktivita
Opatření / 

Podopatření Isg

vyhlášení 

výzvy

zahájení 

příjmu 

ŽoD

ukončení 

příjmu 

ŽoD

Dotace (CZK) CZV

IROP

53V-

Udržitelná 

doprava

8. výzva MAS Luhačovské 

Zálesí-IROP-Bezpečnost 

dopravy

Bezpečnost 

dopravy

Opatření D4.3: 

Zvýšení dopravní 

bezpečnosti

06/2020 06/2020 07/2020 1 417 951,91 Kč 1 492 580,96 Kč

53V-

Udržitelná 

doprava

9. výzva MAS Luhačovské 

Zálesí-IROP-Cyklodoprava
Cyklodoprava

Opatření D4.2: 

Rozvoj infrastruktury 

pro nemotorovou 

dopravu

06/2020 06/2020 07/2020 2 736 079,53 Kč 2 880 083,72 Kč

53V-

Udržitelná 

doprava

10. výzva MAS 

Luhačovské Zálesí-IROP-

Terminály a parkovací 

systémy

Terminály a 

parkovací 

systémy

Opatření D4.4: 

Rozvoj veřejné 

hromadné dopravy

06/2020 06/2020 07/2020 4 353 625,42 Kč 4 582 763,60 Kč

65V-

Sociální 

podnikání

11. výzva MAS 

Luhačovské Zálesí-IROP-

Sociální podnikání

Sociální 

podnikání

Opatření A3.2: 

Rozvoj nového 

podnikání

09/2020 10/2020 12/2020 1 042 960,00 Kč 1 097 852,63 Kč
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - PRV
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - PRV

15

FI
C

H
E

Název specifického cíle (zkráceně)
% financí z 

PRV v 
SCLLD

Finance z PRV
Zazávazkované 

finance
% 

zazávazkování

F1 Investice do zemědělských podniků 23% 5 328 270 3 249 369 61%

F2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 17% 3 932 563 3 932 563 100%

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 14% 3 127 699 - 0%

F4
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 2%

365 000
365 000 

100%

F5 Neproduktivní investice v lesích 8% 1 769 788 1 769 788 100%

F6 Článek 20 37% 8 492 600 - 0%

Celkem 100% 23 015 920 9 316 720 40,5%
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - PRV
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Číslo a 

název 

výzvy

Název výzvy MAS
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Dotace (CZK) CZV

PRV

7.

F1 - Investice do zemědělských 

podniků
17.1.a 5/2020 6/2020 7/2020 9/2020 2 078 901,00 Kč 4 619 780,00 Kč

F3 - Zpracování a uváděné na trh 

zemědělských produktů
17.1.b 5/2020 6/2020 7/2020 9/2020 3 127 699,00 Kč 6 950 442,22 Kč
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02 – Aktuální stav realizace SCLLD - OPŽP
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Spec. cíl OPŽP
Název specifického cíle 

(zkráceně)
% financí z OPŽP v 

SCLLD 
Finance z OPŽP Zazávazkované finance % zazávazkování

G2.2 Výsadba na nelesní půdě 100% 2 636 160 1 433 682 54,39%
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03 – Volba orgánů MAS Luhačovské Zálesí

➢ Výběrová komise – 7 členů, roční mandát

18

Výběrová komise

Partner Zástupce

Obec Kaňovice Jiří Mikel

Městys Pozlovice Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

ZÁLESÍ a.s. Ing. Jaromír Semela

ABM HRÁDEK s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová

Josef Svízela Josef Svízela

Sportovní klub Pozlovice, z.s. Jaroslav Baláž

Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková
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04 – Informace o činnostech MAS v roce 2020

➢ Vyhlášení výzev v IROP, PRV

➢ Administrace žádostí v IROP, PRV, OPŽP

➢ Příprava navazující strategie v rámci nového programového období
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04 – Usnesení

➢ Usnesení pléna MAS č. 1/2020 schvaluje volbu zapisovatele – Jana Koláčková.

➢ Usnesení pléna MAS č. 2/2020 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik

a Ing. Petra Polášková.

➢ Usnesení pléna MAS č. 3/2020 schvaluje program jednání v předložené podobě.

➢ Usnesení pléna MAS č. 4/2020 bere na vědomí ukončení činnosti partnera MAS Luhačovské 

Zálesí Slavičínské Lesy a zánik jeho partnerské smlouvy.

➢ Usnesení pléna MAS č. 5/2020 bere na vědomí informace o činnostech MAS od posledního 

zasedání včetně aktuálního stavu realizace SCLLD.

➢ Usnesení pléna MAS č. 6/2020 volí do Výběrové komise MAS na následující funkční období 

s účinností zpětně od 15. 2. 2020 navržené subjekty.

➢ Usnesení pléna MAS č. 7/2020 schvaluje směrnici 2020_1 - jednací řád Pléna MAS

➢ Usnesení pléna MAS č. 8/2020 schvaluje směrnici 2020_2 - jednací řád Programového výboru 

MAS

➢ Usnesení pléna MAS č. 9/2020 schvaluje směrnici 2020_3 - jednací řád Výběrové komise MAS

➢ Usnesení pléna MAS č. 10/2020 schvaluje směrnici 2020_4 - jednací řád Monitorovacího 

výboru MAS
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05 – Různé / 06 – Diskuze / 07 - Závěr

➢ Změna na pozici Manažer PRV

➢ Nutnost naplnění indikátoru v IROP

➢ Návrhy změn ve strategii

➢ PPT Článek 20
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Článek 20 - Základní služby 
a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech
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➢MAS Luhačovské Zálesí patří mezi velmi úspěšné MAS a docílila tím
navýšení alokace v programovém rámci PRV.

➢Alokace MAS Luhačovské Zálesí byla navýšena Ministerstvem
zemědělství ČR o 7,8 mil. Kč.

➢MAS Luhačovské Zalesí se rozhodla navýšit podporu v článku 20
financemi z podopatření Podpora pro místní rozvoj z iniciativy
LEADER.

➢Na základě průzkumu v lednu 2020 byly identifikovány oblasti
podpory b) Mateřské a základní školy a f) Kulturní a spolková zařízení
mezi něž bude rozdělena alokace ve výši téměř 8,5 mil. Kč.
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Základní informace

Definice žadatele: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace
zřízená obcí nebo svazkem obcí, registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní neziskové
organizace

Oblasti podpory
b) mateřské a základní školy
f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
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b) Mateřské a základní školy

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy

12/2020

Oblast podpory Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující 
kapacitu zařízení.

Druh a výše podpory Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, 
a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. 
výběru žadatele: 
1) Režim nezakládající veřejnou podporu 
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
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Způsobilé výdaje - rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a
doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a
herní prvky v případě mateřské školy

- pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně
technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu
školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) -
tvoří maximálně 30% výdajů projektu

- nákup nemovitosti (maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je
stanovena dotace na daný projekt)

Nezpůsobilé výdaje - úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro
sport

- kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
a instalace solárně-termických kolektorů

- nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a
technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč
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Doplňující podmínky Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

V rámci ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící
pro odborné předměty, knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny.
V případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a
obdobného vybavení.

Podpora je poskytována mateřské/základní škole zejména na její hlavní
činnost. Podpořené stavby mohou být využity na vedlejší, hospodářskou
činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity
podpořené infrastruktury.
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f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy

12/2020

Oblast podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy,
společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a
orlovny) včetně obecních knihoven.

Druh a výše podpory Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje,
a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v
souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis.
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Způsobilé výdaje - rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení,
včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních
knihoven

- pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková
zařízení včetně obecních knihoven

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30%
projektu

- nákup nemovitosti (maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na daný projekt)

Nezpůsobilé výdaje - hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a
zařízení pro sport včetně jejich zázemí

- kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na
zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických
kolektorů

- nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na
stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši
200 000 Kč

Doplňující podmínky Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na
výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.
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Děkujeme za pozornost
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Děkuji za pozornost!

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Ing. Tomáš Kovařík

Vedoucí manažer SCLLD

Tel: +420 608 197 051

E-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
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