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Zápis z Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného dne 
23. 9. 2021  

 

Přítomnost členů Představenstva: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
(místopředseda, Lenka Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Janovská), Město 
Chrudim (předseda, Šárka Trunečková),  
Dále přítomni: Tomáš Černý, Michaela Matěnová, Jana Pavlišová 
Zapisovatel: Tomáš Černý  
Ověřovatel: Šárka Trunečková 

 

Program: 

1. Interní postupy SCLLD PRV  

2. Výběr fichí v rámci zapojení čl. 20 SCLLD PRV 

3. Členské příspěvky 2022 

4. Informace k dotacím PK (Malý LEADER) 

5. Personální záležitosti 

 

1. Úprava výběrových kritérií v rámci SCLLD PRV 

M. Matěnová informovala o nutnosti vyměnit výběrové kritérium - čas podání a doporučení a  
vznik pracovního místa. Doporučila kritéria nahradit nižším počtem obyvatel v obci a nižší 
částkou způsobilých výdajů. S těmito kritérii již počítá připravená a předložená aktualizace 
interních postupů PRV. 

 
USNESENÍ 
 
Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko,z.s. schvaluje Interní postupy MAS 
Chrudimsko, z.s. pro programový rámec Programu rozvoje venkova v předloženém znění. 
 
ANO - 3 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

2. Výběr fichí v rámci zapojení čl. 20 SCLLD PRV 

Členové představenstva vytvořili užší výběr fichí ke článku 20. Kancelář MAS dále připraví 
dotazník, aby zjistila zájem potenciálních žadatelů o daná témata (fiche). Na základě tohoto 
zájmu bude rozhodnuto o konečném zapojení fichí. 

 

USNESENÍ 
 
Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko,z.s. schvaluje následující fiche do 
užšího výběru pro potřeby dotazníku distribuovaného potenciálním žadatelům v rámci PRV: 
Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro 
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obce, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 
 
ANO - 3 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

3. Členské příspěvky na rok 2022 

T. Černý upozornil na nevyrovnaný rozpočet v roce 2020 a předpoklad podobného vývoje 
v roce 2021. Proběhla diskuze nad možnostmi přiměřeného zvýšení členských příspěvků. 
Padl rovněž návrh na zavedení dobrovolného příspěvku na provoz kanceláře MAS. Bude 
dále řešeno na jednání valné hromady. 

 

4.  Informace k dotacím PK (Malý LEADER) 

Členové výboru byli informování o skutečnosti, že Pardubický kraj s ohledem na úsporná 
opatření nebude pro rok 2022 vypisovat dotační podporu pro programy MAS v rámci tzv. 
Malých LEADRŮ. Proto ani MAS Chrudimsko nevypíše program Malý LEADER MAS 
Chrudimsko pro rok 2022. Zároveň Pardubický kraj připravuje podporu MAS 
s předpokládanou alokací 200 000 Kč/MAS. Dotační prostředky nebude však možno využít 
na mzdy ani další provozní náklady. Dotace by měla činit 70 % způsobilých výdajů. Na 
základě výzvy KS MAS proběhla diskuze nad možnými tématy projektu. Obecně se však 
členové výboru za těchto podmínek k možné žádosti MAS Chrudimsko staví skepticky. Téma 
bude dále řešeno po upřesnění podmínek. 

 

5. Personální záležitosti 

Členové výboru souhlasili na základě doporučení manažera MAS a vedoucí kanceláře MAS 
na navýšení mzdy Administrativní pracovnici pro SCLLD o 1500 Kč na 27 000 Kč. 

 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko,z.s. schvaluje navýšení mzdy 
administrativní pracovnice pro SCLLD na 27 000 Kč. 

 
ANO - 3 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Černý     Ověřil: Šárka Trunečková 
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