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Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2019 a její zhodnocení 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka  
V roce 2017 byla Strategie CLLD (SCLLD) MAS Šipka schválena řídícími orgány PRV, IROP, OPZ a dodatečně navíc OP 

ŽP. V roce 2019 byly vyhlášeny tyto výzvy: 

 18. 12. 2018 byla vyhlášena třetí výzva PRV pro 7 Fichí. Tato výzva byla ukončena dne 18. 1. 2019 s těmito 

výsledky: 

- Fiche 2 (Potravinářství) → nepřijat žádný projekt 

- Fiche 3 (Podnikání na venkově) → přijato a zároveň schváleno 5 projektů 

- Fiche 4 (Obnova krajiny a její využití – pozemkové úpravy) → nepřijat žádný projekt 

- Fiche 5 (Obnova krajiny a její využití – protipovodňová opatření) → nepřijat žádný projekt 

- Fiche 6 (Obnova krajiny a její využití – neproduktivní investice v lese) → přijat a schválen 1 projekt 

- Fiche 7 (Lesnictví) → nepřijat žádný projekt 

- Fiche 8 (Obnova krajiny a její využití – lesnická infrastruktura) → nepřijat žádný projekt 

 1. 2. 2019 byla vyhlášena výzva v rámci OPŽP – Realizace sídelní zeleně, kde však nedošlo k realizaci 

klíčového projektu 

 24. 4. 2019 byly vyhlášeny výzvy v rámci OPZ: 

- sedmá výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování II → nepřijat žádný projekt 

- osmá výzva OPZ – Zaměstnanost III → přijaty a zároveň schváleny 2 projekty 

- devátá výzva OPZ – Sociální podnikání → přijat a zároveň schválen 1 projekt 

- desátá výzva OPZ – Prorodinná opatření IV. → nepřijat žádný projekt 

 V roce 2019 nebyla vyhlášena žádná výzva IROP z důvodu kontroly IROP ze strany MMR 

Průběh čerpání alokace v rámci SCLLD MAS Šipka 

 PRV základní alokace bude kompletně dočerpaná výzvami v lednu 2020. 

 PRV bude navýšené z důvodu úspěšného čerpání o 8 mil. Kč. 

 PRV prodloužení možnosti vyhlašování výzev až do roku 2023 v souvislosti s tím se očekává další navýšení 

alokace o cca 5 mil. Kč. 

 IROP čerpání z prvních výzev bylo dostatečné pro splnění milníku v roce 2019. Začátkem roku 2019 jsme 

plnili i milníky pro rok 2020, nicméně krácením a nedočerpáváním projektů jsme klesli na čerpání cca 42%, 

přičemž budeme muset splnit 55%. Z uvedeného důvodu se budeme snažit alokovat celých zbylých 58% 

dotací ještě do konce října 2020. 

 OP Z nebylo vyčerpáno opatření Prorodinná opatření. Veškeré nerozdělené prostředky budou vráceny. 

Pokud nebudou kráceny nebo rušeny probíhající a schválené projekty, tak se jedná cca o 1,5 mil. Kč, které 

zůstaly v Prorodinných opatřeních. 

 OP Z v roce 2020 již není možné vyhlašovat další výzvy.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Úspěšné dokončení a schválení Střednědobého plánu sociálních služeb na území ORP Pelhřimov (setkání pracovních 

skupin poskytovatelů 16x, tvorba katalogu sociálních služeb a mnoho neformálních jednání). V současné době 

probíhá příprava on-line katalogu SS. 

Realizace Místního akčního plánu na území ORP Pelhřimov 
Realizace Místního akčního plánu na území ORP Pelhřimov (zahájení spolupráce a výměny zkušeností ve vzdělávání 

mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM + konání 91 vzdělávacích akcí). 

Třídění odpadu MAS Šipka 
Projekt úspěšně dokončen. Veškeré dodávky byly dokončeny a předány do užívání obcí. Projekt byl finančně ukončen 

a proplacen ze strany poskytovatele dotace. 

Aktivní spolupráce s Krajem Vysočina přes KS MAS kraje Vysočina 
 Aktivní účast na Pracovních skupinách Venkov 

 Aktivní účast na Pracovních skupinách Cestovní ruch 



 Aktivní účast na Regionálních stálých konferencích Kraje Vysočina 

 Spolupráce s Odborem regionálního rozvoje Kraje Vysočina 

Spolupráce s Národní sítí MAS ČR 
 Aktivní účast na Pracovních skupinách Mezinárodní spolupráce 

 Aktivní účast na Pracovních skupinách Podnikání 

 Aktivní účast na Pracovních skupinách Chytrý venkov 

 Aktivní účast na Národních stálých konferencích ČR 

 Vyjednávání o dotační podpoře podnikatelů přes MAS v dotačním období 2021+ s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR 

 Účast v zastoupení na Výborech Národní sítě MAS ČR 

Členství v organizacích 
MAS Šipka je členem v organizacích Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s., IČ: 28554272, 

http://nsmascr.cz/ a KS NS MAS ČR kraje Vysočina, o.p.s., IČ: 28855728, http://vysocina.nsmascr.cz/. 

Standardizace MAS 
V roce 2019 MAS Šipka stále plnila veškeré podmínky standardizace dle požadavků. 

Úvěr 
MAS Šipka čerpá kontokorent u banky Waldviertler Sparkasse Bank AG, u které je vedený i běžný účet. Kontokorent 

100.000,-Kč, úroková sazba 3,6% p.a. Spotřebitelský úvěr ve výši 1.978.140 Kč na realizaci projektu s názvem „Třídění 

odpadu MAS Šipka“ byl splacen. 

Členské příspěvky  
MAS Šipka měla pro rok 2019 schválené členské příspěvky ve výši 6 Kč / obyvatel. Za obce v Mikroregionu Pelhřimov 

uhradil příspěvky Mikroregion Pelhřimov. 

Kontroly 

Projekt Pila Olešná 
V rámci druhé výzvy MAS Šipka z Programu rozvoje venkova byla ve Fichi 7 Lesnictví přijata žádost žadatele Pila Olešná 

s.r.o. na realizaci projektu „Investice do technologií – Pila Olešná s.r.o.“.  

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bylo vyhodnoceno, že žádost na základě hodnocení nesplňuje 

podmínky přijatelnosti žádosti a je z další administrativy vyřazena z důvodů uvedených v kontrolním listě a vyjádření 

k hodnocení, které bylo žadateli zasláno dne 4. 7. 2018.  

Žadatel se vůči tomuto výsledku hodnocení odvolal dne 17. 7. 2018. Kontrolní výbor přezkoumal postup hodnocení 

MAS a na základě hlasování per rollam  potvrdil postup MAS Šipka a platnost vyřazení žádosti žadatele Pila Olešná 

s.r.o. z další administrace. Záznam hlasování je uveden v zápise ze dne 23. 7. 2018.  

Žadatel Pila Olešná s.r.o. se odvolal na SZIF. SZIF vyzval MAS Šipku k vrácení projektu do administrace. Výzvě nebylo 

možné vyhovět na základě nutnosti dodržovat pravidla 19.2.1. SZIF dal následně podnět na Přezkumnou komisi MZe. 

Přezkumná komise MZe nárok žadatele uznala. MAS Šipka vrátila projekt do hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti (FNaP). V rámci kontroly FNaP byl žadatele vyzván k doplnění žádosti v termínu 5 pracovních dnů. 

Uvedené doplnění žadatel nedodal, a proto byla žádost zamítnuta. 

Kontrola hodnocení IROP (1. a 2. výzva) 
Dne 23. 4. 2019 MAS Šipka obdržela datovou schránkou Oznámení o zahájení kontroly IROP zaměřené na hodnocení 

1. a 2. výzvy. Kancelář MAS Šipka poskytovala kontrolnímu orgánu okamžitou součinnost, která se týkala především 

vysvětlování jednotlivých úkonů.  




