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Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.  
ze dne 15. března 2022 

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou, 
zapisovatelkou byla určena Jitka Macháčková a ověřovatelem Lenka Vlasová. Valná hromada byla 
řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:00, kdy bylo přítomno 19 členů (viz zápis 
prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly 
dodrženy. 
 
Program:  

1) Schválení programu 
2) Volba členů Rady spolku 
3) Programové rámce SCLLD 2021+ 
4) Členské příspěvky pro rok 2022 
5) Různé 

 
Ad1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Valné hromady.  
 
Usnesení č. 1: Valné hromada schvaluje program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. 

19 PRO, 0 PROTI 
Ad2) 
Rada spolku je jedním z povinných orgánů MAS, je sedmičlenná a volena na jeden rok. Rada spolku 
ve stávajícím složení pracuje již několik funkčních období. Členům MAS byly navrženy dvě varianty 
složení Rady spolku: 1) zachovat složení Rady spolku i nadále stejné, 2) nahradit člena Mgr. Pavel 
Němec z důvodu časté nepřítomnosti na jednáních členem Petra Zbořilová.  
 
Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje složení Rady spolku následovně: 

– obec Líšnice, statutární zástupce Jiří Kvíčala, DiS. (ZS 1); obec Maletín, statutární 
zástupce Ing. Petr Pospěch (ZS 1); město Mohelnice, pověřený zástupce Jana 
Kubíčková (ZS 1); SDH Žádlovice, zástupce Ing. Zdeněk Fischer (ZS 5); JK Pegas, 
zástupce Vítězslav Kočka (ZS 5); Úsovsko, a.s., zmocněný zástupce Bc. Jitka Vybíralová 
(ZS 2); Petra Zbořilová (ZS 3). 

19 PRO, 0 PROTI  
Ad3) 
MAS Mohelnicko má schválenou Koncepční část SCLLD 21+ a nyní pracuje na definování 
jednotlivých programových rámců. Tzv. Akční plány pro IROP a OPZ+ se budou sestavovat do 
poloviny letošního roku. Akční plán bude obsahovat vymezení podporovaných oblastí a nastavení 
alokací. Přesné podmínky IROP i OPZ+ jsou stále v jednání a MAS má k dispozici pracovní verze, 
známy zatím nejsou přesné alokace pro jednotlivé MAS.  

http://www.masmohelnicko.cz/


MAS Mohelnicko, z.s. 
                  sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice  

                                      kancelář: Moravičany 330 
IČ: 226 70 157 

                              e-mail: masmohelnicko@email.cz 
            web: www.masmohelnicko.cz 

 

 

 

 

Přehled podporovatelných oblastí IROP, pracovní verze kritérií a přehled posbíraných projektových 
záměrů je uveden v prezentaci, která je přílohou zápisu. Předpoklad vyhlašování prvních výzev je 
v 2. pol. roku 2022. Žadatelé budou na MAS předkládat pouze jednoduché projektové záměry. 
Vybrané projektové záměry následně dopracují do podoby žádosti o dotaci v systému MS 21+ a 
k žádosti přiloží stanovisko MAS o podpoře projektu. 
 
V programovém rámci OPZ+ bude MAS předkládat jeden projekt složený z dílčích aktivit. Nositelem 
bude sama MAS, která bude mít partnery bez nebo s finanční účastí. V tuto chvíli MAS pracuje na 
vizi projektu složeného z aktivit: komunitní příměstské tábory, senior taxi, obecní koordinátoři, 
spolupráce s organizacemi Podané ruce a Charita Zábřeh.  
 
Programový rámec PRV pokračuje beze změn, v tzv. přechodném dvouletém období. Nyní je 
vyhlášena 9. výzva s fichí č. 4 Podpora efektivního hospodaření v lesích a fichí č. 7 Rozvoj a obnova 
obcí. Termín pro předkládání žádostí je do 29. 4. V roce 2023 bude vyhlášena výzva s fichí č. 1 
Podpora zemědělských podniků.  
 
V programovém rámci OPŽP budou MAS plnit pouze animační roli. Tzn. vyhledávání vhodných 
projektů v území a pomoc s jejich předložením do výzev OPŽP. MAS nebude mít žádnou svoji alokaci 
vymezenou na tento programový rámec. Za MAS Mohelnicko byly ji zaslány projektové záměry 
z území v rámci předběžného zjišťování zájmu a připravenosti projektů. Z OPŽP je vymezena pouze 
jedna oblast podpory v rámci SCLLD a to Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 
infrastruktury. 

Programový rámec OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) vyčlenil pro SCLLD 
1 mld. Kč, tzn. celková alokace pro všechny MAS. V 2. pol. 2022 vyhlásí řídící orgán MPO výzvu a 
malé a střední podniky budou moci předkládat své projekty předvybrané na MAS. Jedná se o 
projekty zaměřené na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, strojů, automatizace, 
digitalizace. Celkové náklady max. 2 mil. Kč, jednoetapové projekty, režim podpory de minimis. 

Ad4) 
Členské příspěvky budou schváleny na příštím jednání VH, zatím ne všechny obce schválily navýšení 
členských příspěvků na ZO/ZM. 
 
Ad5) 
V termínu 21. – 24. června proběhne mezinárodní setkání MAS LINC 2022. Ve středu 22. června 
mají účastníci možnost navštívit naši MAS, na programu je návštěva Loštic a Levandulového statku. 
 
Zapsala: Jitka Macháčková 
Ověřovatel: Lenka Vlasová 
 

         Jiří Kvíčala, DiS.                                                                   
místopředseda MAS Mohelnicko, z.s.  
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