Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2022
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 30. března 2022
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

J. Macháček, M. Mudrochová, S. Nikolova, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
M. Filipíková, T. Harant, L. Haidová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
v 14:30 hod., přivítal všechny přítomné a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje
o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný
počet členů VVMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích
práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení
partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi
pověřených osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly
členům VVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 30. března 2022
Předsedající jednání předložil návrh na změnu programu jednání, vložení nového bodu č. 5 – Přihláška
k partnerství. Ostatní body se chronologicky přečíslují. Upravený program by poté vypadal takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení jednání
Schválení programu jednání dne 30. března 2022
Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Přihláška k partnerství
Přehled partnerské základny
Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022
Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Výběr projektů ve výzvě č. 149/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – investice – V.“
10. Výběr projektů ve výzvě č. 376/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – III.“
11. Výběr projektů ve výzvě č. 2022/1 „Podpora komunitního života na venkově 2021“
12. Informace o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027
13. Zpráva manažera pro SCLLD
a. Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
b. Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
14. Diskuze, různé
15. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o upraveném návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
upravený program jednání Výkonného výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne
30. března 2022.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován B. Valvoda. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá P. Pillár.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním
návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP7A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Bořka
Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. března 2022.

-1-

Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP7B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. března 2022.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.
Ad 4)

Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 18. listopadu 2021 a konstatoval, že z usnesení
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Manažer pro SCLLD přednesl
krátkou zprávu k Výběru projektů ve výzvě s názvem „Podpora komunitního života na venkově 2021“. Uvedl,
že v 1. výzvě bylo podáno 6 projektů, z nichž v současné době jsou 4 ukončeny a proplaceny, u 2 projektů
ještě probíhá kontrola závěrečného vyúčtování ze strany kanceláře MAS. Ve 2. výzvě, kde byl příjem žádostí
ukončen 9. února 2022, byla podána 1 žádost o podporu. Žádost prošla hodnocením formálních náležitostí
a přijatelnosti, věcným hodnocením a výběr projektů bude bodem dnešního jednání VVMP.
V době od posledního jednání VVMP proběhla 3 hlasování per rollam. Dle jednacího řádu VVMP se záznam
o usnesení schválených per rollam připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP a je schvalován společně
s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 25. listopadu 2021 (příloha č. 2 tohoto zápisu),
hlasování per rollam vyhlášené dne 18. ledna 2022 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a hlasování per rollam
vyhlášené dne 1. února 2022 (příloha č. 4 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 18. listopadu 2021 a hlasování per rollam na vědomí. Jiný
návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. listopadu 2021 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per
rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 30. března 2022.
Ad 5) Přihláška k partnerství
Předsedající předložil členům VVMP přihlášku nového partnera – společnosti MIRAGE MAX s.r.o., zástupcem
bude paní Martina Landová; žádost byla doručena dne 16. března 2022 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Partner
se přihlásil do zájmové skupiny č. 6 – Ostatní podnikatelé.
Protože partner splňuje podmínky pro přijetí do partnerství, navrhuje se partnera přijmout. Jiné návrhy nebyly
předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
přijetí nového partnera – společnost MIRAGE MAX s.r.o., IČ: 27627501 s účinností od 30. března
2022.
Ad 6) Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár informoval členy VVMP, že ke dni 2. března 2022 ukončila partnerství společnost Farma U Švestkové
dráhy na vlastní žádost, bez udání důvodu (příloha č. 6 tohoto zápisu). Ke dni 30. března 2022 je tak
evidováno 35 partnerů (příloha č. 7 tohoto zápisu), kdy 49 subjektů spadá do veřejného sektoru.
Navrhuje se vzít informaci o přehledu partnerské základny na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly
vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Farmy u Švestkové dráhy, IČ: 05857716 ke dni 2. března 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí stav partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 30. března 2022.
Ad 7) Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že pro rok 2022 obsahuje harmonogram pouze jednu výzvu
z Programu rozvoje venkova (příloha č. 8 tohoto zápisu), která byla vyhlášena 26. ledna 2022 a příjem žádostí
trval do 7. března 2022. Termín registrace žádostí na RO SZIF je do 29. dubna 2022. Do té doby musí projekty
projít věcným hodnocením a výběrem projektů. P. Pillár se zeptal, zda je termín registrace na RO SZIF reálný,
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vzhledem k tomu, že projekty musí projít ještě dvěma procesy hodnocení. Manažer pro SCLLD uvedl,
že termín je nastaven tak, aby se podařilo do konce roku 2022 zazávazkovat 90 % alokace a MAS Naděje
o.p.s. tak mohla obdržet alokaci na tzv. přechodné období. Proto se kancelář snaží administrovat projekty
tak, aby byl termín dodržen.
Další výzvou, která by měla v roce 2022 proběhnout, je dotační program Ústeckého kraje „Podpora
komunitního života 2022“, kde by primárně měla být podporována činnost spolků.
Navrhuje se vzít informaci o přehledu výzev na vědomí, jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP11/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022.
Ad 8) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažer pro SCLLD uvedl, že probíhá administrace projektů podaných do výzvy „Podpora sociálního podnikání
– investice – V.“ Do této výzvy byla podána jedna žádost společnosti TenNet family s.r.o. s názvem „Stavba
chráněné dílny v Havrani“, která prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, věcným hodnocením
a výběr projektů je bodem programu dnešního jednání. Do druhé výzvy „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – III.“ byly podány dvě žádosti – žádost Charity Most s názvem „Zkvalitnění
mobility sociálních služeb“ a žádost obce Obrnice s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
GALAXIE“. Oba projekty prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, věcným hodnocením a výběr
projektů je bodem programu dnešního jednání.
Poslední administrací, která probíhá, je hodnocení projektů podaných do výzvy z Programu rozvoje venkova.
Celkem bylo přijato 12 žádostí o dotaci, u kterých v současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola
přijatelnosti. T. Harant v krátkosti informoval o žádostech, které byly do výzvy podány. Uvedl, že do Fiche 6
bylo podáno 8 žádostí o dotaci, výdaje projektů činí cca 9,6 mil. Kč, tzn. že nebudou moct být podpořeny
všechny žádosti, protože alokace výzvy byla 3.070.070,00 Kč. V rámci Fiche 1 byly podány 4 žádosti o dotaci,
výdaje projektů činí 1.735.000,00 Kč. Protože výdaje projektů převyšují alokaci výzvy, bude na VKMP a VVMP
vybrat a doporučit k podpoře žádosti na základě bodového hodnocení a požadované výši výdajů na projekt.
Navrhuje se vzít informaci o přehledu stavu výzev na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly
vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP12/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.

Výběr projektů ve výzvě č. 149/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálního podnikání – investice – V.“
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním podkladů na jednání VVMP bylo e-mailem
provedeno šetření o možném střetu zájmů členů, který se zúčastní jednání a výběru projektů. Z šetření
vyplynulo, že ve střetu zájmů se nachází M. Mudrochová, která proto jednání opustila a výběru projektů
se nezúčastnila.
Ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice – V.“ byla podána jedna žádost o podporu:
•
„Stavba chráněné dílny v Havrani“, (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024), žadatel TenNet family
s.r.o., IČ: 08656177, celkové způsobilé výdaje činí 2.947.368,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 9
tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 10 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 11 tohoto zápisu), kde získal 110 bodů
a byl Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) doporučen VVMP
ke schválení k realizaci (příloha č. 12 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána
e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt společnosti TenNet family s.r.o. s názvem „Stavba chráněné dílny v Havrani“
schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP13/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
21. března 2022 a schvaluje projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024 společnosti
TenNet family, IČ: 08656177, s názvem „Stavba chráněné dílny v Havrani“, k realizaci.
Ad 9)

Na jednání VVMP se vrátila M. Mudrochová.
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Výběr projektů ve výzvě č. 376/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním podkladů na jednání VVMP bylo e-mailem
provedeno šetření o možném střetu zájmů členů, který se zúčastní jednání a výběru projektů. Z šetření
vyplynulo, že ve střetu zájmů se nachází S. Nikolova, která proto jednání opustila a výběru projektů se
nezúčastnila.
Ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“ byly podány dvě žádosti
o podporu:
•
„Zkvalitnění mobility sociálních služeb“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999, žadatel Charita
Most, IČ: 70828920, celkové způsobilé výdaje činí 2.399.132,97 Kč (detail projektu je přílohou č. 13
tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 14 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 15 tohoto zápisu), kde získal 90 bodů a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 16 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
•
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017118, žadatel
obec Obrnice, IČ: 00266116, celkové způsobilé výdaje činí 1.944.201,40 Kč (detail projektu je přílohou
č. 17 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 18 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 19 tohoto zápisu), kde získal 55 bodů a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 16 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt Charity Most s názvem „Zkvalitnění mobility sociálních služeb“ a projekt obce
Obrnice s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“ schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly
předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP14A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
21. března 2022 a schvaluje projekt reg. č. CZ. 06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999 Charity Most,
IČ: 70828920, s názvem „Zkvalitnění mobility sociálních služeb“, k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP14B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
21. března 2022 a schvaluje projekt reg. č. CZ. 06.4.59/0.0/0.0/16_072/00117118 obce
Obrnice, IČ: 00266116, s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“,
k realizaci.
Ad 10)

Na jednání VVMP se vrátila S. Nikolova.
Ad 11)

Výběr projektů ve výzvě č. 2022/1 s názvem „Podpora komunitního života na venkově
2021“
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním podkladů na jednání VVMP byl e-mailem ověřen
možný střet zájmů členů, kteří se zúčastní jednání a výběru projektů. Žádný z přítomných členů není ve střetu
zájmů k projednávaným projektům.
Ve výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2021“ byla podána jedna žádost o dotaci:
• „Den obce Želenice“, reg. č. projektu 2022/1/01, žadatel obec Želenice, IČ: 00266205, celkové výdaje
projektu činí 45.225,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 20 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky
formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 21 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného
hodnocení (příloha č. 22 tohoto zápisu), kde získal 20 bodů a byl Výběrovou komisí Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 23 tohoto zápisu).
Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
Členům VVMP se navrhuje projekt „Den obce Želenice“ schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani
nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP15/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
21. března 2022 a schvaluje projekt reg. č. 2022/1/01 obce Želenice, IČ: 00266205 s názvem
„Den obce Želenice“, k realizaci.
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Ad. 12) Informace o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období

2021 – 2027

P. Pillár informoval členy VVMP, že koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 –
2027 (dále také Strategie CLLD) byla schválena 3. září 2021, podklady k tvorbě akčního plánu nebyly ještě
ze strany ministerstev poskytnuty. Výjimkou je Program rozvoje venkova (PRV), kdy z důvodu probíhajícího
procesu vyjednávání podoby navazujícího programu Společné zemědělské politiky (SZP) je plánované tzv.
přechodné období. V praxi to představuje prodloužení implementace stávajícího PRV, přičemž plánované
přechodné období bude dvouleté.
Připravované programové období pro Operační program Zaměstnanost+ bude jiné než v předchozích letech.
Pracovníci MAS Naděje o.p.s. se intenzivně věnují přípravě Akčního plánu OPZ+, který je výchozím
dokumentem pro realizaci individuálních projektů s cílem řešit problémy sociálně znevýhodněných obyvatel
venkova. V rámci příprav Akčního plánu se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny, jehož cílem bylo vymezení
podporovaných cílových skupin a aktivit v rámci připravovaného projektu OPZ+. Do přípravy Akčního plánu
OPZ+ byli také zapojení starostové obcí z územní působnosti MAS Naděje, kterým bylo na setkání dne
24. března 2022 také prezentovány podporované aktivity, cílové skupiny a diskutovány možnosti zaměření
individuálních projektů OPZ+. Dále v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+ proběhne v území dotazníkové
šetření se zaměřením na zjištění potřeb v území MAS Naděje o.p.s. Řídící orgán OPZ tak umožnil MASkám
zacílit finanční alokaci na vlastní konkrétní projekty v území, pro MAS Naděje o.p.s. by měla finanční podpora
činit cca 20 mil. Kč.
Navrhuje se vzít informaci o tvorbě Strategie CLLD na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly
vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP16/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí informace o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021 – 2027.
Ad 13) Zpráva manažera pro SCLLD
a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s
Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov
Projekt končí 30. dubna 2022, v současné době se připravuje k podání 6. monitorovací zpráva za období
od září 2021 do února 2022. Termín pro podání je do 11. dubna 2022. Na projekt MAP II bude od 1. května
2022 navazovat projekt s názvem „Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Litvínov“.
Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti – IROP 4.2 – II. fáze
V současné době probíhá V. etapa, za ukončenou IV. etapu byla dne 17. března 2022 podána Zpráva
o realizaci a Žádost o platbu. Společnost čeká na schválení od Řídícího orgánu.
Podpora ÚK 2016 - 2023
U projektu Podpora ÚK 2016 – 2023, kde je poskytovatelem Ústecký kraji prostřednictvím Fondu rozvoje
Ústeckého kraje, byla dne 31. ledna 2022 podána 5. monitorovací zpráva s vyúčtováním nákladům ve výši
182.292,03 Kč. Dotace tak byla téměř vyčerpána, zbývá již jen cca 150,00 Kč. Monitorovací zpráva byla
Ústeckým krajem schválena dne 15. března 2022. V dubnu bude podána závěrečná zpráva s vyúčtováním
a projekt tak bude ukončen. Ústecký kraj poskytoval finanční prostředky formou dodatku ke stávající smlouvě.
Pro nadcházející období je připravena změna, kdy MAS bude individuálně žádat o podporu z Fondu Ústeckého
kraje na spolufinancování projektů z IROP ve výši 87 tis. Kč. Žádost byla podána 18. února 2022 a čeká se
na schválení Ústeckým krajem.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že v loňském roce byla navázána spolupráce mezi Krajským
sdružením MAS a Ústeckým krajem, kde jsme pomáhali Ústeckému kraji v řadě analýz a sběru dat. Protože
se spolupráce osvědčila, uzavře Ústecký kraj v roce 2022 smlouvu o spolupráci, v rámci které Krajské sdružení
MAS Ústeckého kraje obdrží 2 mil. Kč. Ty budou rozděleny podle velikosti území a počtu obyvatel
na pracovníky jednotlivých MAS Ústeckého kraje. Již nyní MAS spolupracují při tvorbě pilotní studie pro ORP
Litvínov v rámci sociálně ohrožených regionů, kde je MAS Naděje členem pracovní skupiny, která se zabývá
tvorbou pilotního dokumentu.
b) Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
MAS Naděje o.p.s. pořádala dne 16. února 2022 seminář s názvem „Finanční úspory za energie v obci pomocí
fotovoltaiky“ pro starosty z území MAS Naděje o.p.s. (téma obnovitelných zdrojů energie). Seminář informoval
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starosty o možnostech čerpání finanční podpory na fotovoltaiku a obnovitelné zdroje energie ze strukturálních
fondů, z Národního fondu obnovy, z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu.
Členové VVMP rozvinuli diskuzi o možnostech využití technologií solární energie, tepelných čerpadel apod.
nejen v rámci obcí, uváděli své zkušenosti z různými typy technologií a debatovali o možných projektech
spolupráce obcí na téma obnovitelné zdroje energie.
Navrhuje se vzít ústní zprávu manažera pro SCLLD na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly
vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP17/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD.
Ad 14) Diskuse, různé
Členové VVMP se dohodli na dalším termínu jednáním pro výběr projektů podaných do výzvy Programu
rozvoje venkova. Termín byl domluven na 20. dubna 2022 od 9:00 hod. v Lišnici.
Ad 15) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 17,15 hod.

Zapsala: M. Filipíková
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…………………………………..

P. Pillár

…………………………………..
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