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Zápis z Členské schůze MAS Voticko, z.s. 
14. 12. 2022, 15:00 – 17:00 
Klášter sv. Františka z Assisi, Votice 
 
Přítomní:  řádní členové dle prezenční listiny 37 z 51 (4 plné moci k zastupování) 
   hosté 3 
 
Program: 
 

1. Úvod a přivítání 
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Činnost kanceláře MAS v roce 2022 
5. Programové období 2021+ 
6. Rozpočet na rok 2023 
7. Závěrečná diskuze 

 
1. Úvod a přivítání 
Předseda výkonného výboru Karel Babický přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Členská schůze je 
usnášeníschopná.  
 
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů 
Pan Karel Babický navrhl zapisovatelku Nikolu Tupou a ověřovatele Lucii Svatošovou a Jaroslava Kmocha. 
  
Usnesení č.1: Členská schůze MAS Voticko schvaluje zapisovatelku Nikolu Tupou a ověřovatele Lucii 
Svatošovou a Jaroslava Kmocha. 

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
3. Schválení programu 
Pan Karel Babický přednesl přítomným navržený program schůze. 
Usnesení č. 2: Členská schůze MAS Voticko schvaluje program jak bylo prezentováno. 

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
4. Činnost kanceláře MAS v roce 2022 
Manažerka MAS Voticko Nikola Tupá seznámila členy s činností kanceláře MAS Voticko v roce 2022, 
která spočívala převážně v tvorbě programových rámců operační programů Technická podpora a 
Zaměstnanost plus. Vice informací o jednotlivých programech je zmíněno v následujícím bodě č. 5. 
Dále informovala o aktuálním počtu 51 členů MAS. Jejich seznam s rozdělením do zájmových skupin je 
k nahlédnutí na webových stránkách MAS Voticko a je pravidelně aktualizován. Současně zrekapitulovala 
složení povinných orgánů MAS, a to Výkonného výboru, Výběrové komise a Monitorovacího a 
kontrolního výboru jejichž volené období končí 17. 06. 2023.  
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5. Programové období 2021+  
Nikola Tupá představila jednotlivé operační programy, díky kterým se podaří do území Voticka alokovat 
celkem 39,2 mil. Kč. 
 

• POMÁHÁME SI: Sociální služby a komunitní práce  
 

V rámci operačního programu Zaměstnanost + byla podána žádost o podporu projektu Komunitní 
sociální práce na území MAS Voticko. Tento projekt zajistí návaznost na projekt Mikroregionu Voticko 
zaměřený na koordinaci sociální práce v území a rozvoj Komunitního centra Voticka. Díky němu se 
podaří zajistit sociální služby občanům a rozvíjet komunitní práci. V rámci programového rámce 
operačního programu jsou plánované dva 3-leté projekty s celkovou alokací 9,9 mil Kč. První část 
projektu bude financována pomocí žádosti o podporu, která k 6. 12. 2022 splnila podmínky věcného 
hodnocení. Jedná se o částku 4 955 932,80 Kč, která pokryje výdaje na období 01. 01. 2023 – 31. 12. 
2025.  
  
Usnesení č. 3: Členská schůze po projednání schvaluje pověření Výkonného výboru MAS Voticko k 
rozhodnutí o přijetí dotace vázané na projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000147 Komunitní sociální 
práce na území MAS Voticko. 

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

• ROZVÍJÍME SE: Obce, školy a kultura 
 
IROP v rámci priority č. 5 – Komunitně vedený místní rozvoj vyhradil 14,5 mil. Kč na projekty v území MAS 
Voticko. Projekty budou zaměřené na rozvoj venkovského území, zlepšení vybavenosti služeb a 
modernizace technické infrastruktury. V současném programovém období budou vyhlášeny přímé 
výzvy pro integrované projekty. MAS tak bude přijímat od žadatelů projektové záměry, které posoudí 
Výběrová komise podle předem známých kritérií. 
Nikola Tupá představila jednotlivá opatření a nastínila aktivity, které jsou vhodné k jejich realizaci.   
V rámci Členské schůze Mikroregionu Voticko se PS pro obce a města shodla na podpoře několika 
opatření, která jsou v souladu s plánovaným rozvojem obcí.  
K vytvoření projektového rámce IROP a rozložení finanční alokace mezi jednotlivá opatření je důležité 
povědomí o připravenosti a zájmu o realizaci konkrétních projektů. Proto byl v říjnu 2022 vytvořen 
zásobník projektů, kde jsou shromažďovány projektové záměry obcí a neziskových organizací. Nikola 
Tupá vyzvala členskou základnu k jeho doplnění. 
 
Usnesení č. 4: Členská schůze MAS Voticko schvaluje pověření Výkonného výboru MAS Voticko k 
rozhodnutí o rozdělení alokace a nastavení programového rámce OP IROP 2021-2027. 

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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• PODPORUJEME SE: Zemědělci a spolky 
 

V roce 2023 stále probíhá přechodné období Programu rozvoje venkova, kde jsou projekty financovány 
v rámci výzev „starých“ MAS. Voticko bude moci vypisovat výzvy až v 2. pol. roku 2024 a celková 
alokace pro území MAS je 13,8 mil Kč. Výzvy budou zaměřeny na podporu např. zemědělství, lesnictví, 
zpracování produktů, nezemědělské podnikání, občanskou vybavenost na venkově, spolkovou a kulturní 
činnost. Celý Operační program Společná zemědělská politika je ve fázi přípravy a specifikace 
podporovaných oblastí se stále upřesňují. 

 
• POSOUVÁME SE: Živnostníci a drobní podnikatelé 

 
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost podpoří projekty drobných 
živnostníků a podnikatelů ve celkové výši 1 mil Kč. Projekty nesmí být zaměřené na prvovýrobu. Investice 
jsou podporovány v oblastech vývoje a výzkumu, inovací a digitalizací, rozvoje podnikání a dovedností. 
Podmínky přípravy programového rámec operačního programu jsou ve fázi přípravy. 

 
Usnesení č. 5: Členská schůze MAS Voticko schvaluje pověření Výkonného výboru MAS 
Voticko k rozhodnutí o nastavení programového rámce OP TAK.  

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 
• Operační program Technická pomoc 

 
Tento program je zaměřený na finanční zajištění provozu MAS Voticko, a to na mzdy zaměstnanců a další 
náklady spojené s chodem kanceláře. Aktivity MAS Voticko jsou hlavně spojené s naplňováním cílů 
Strategie CLLD území jako je: administrace a metodická příprava jednotlivých operačních projektů, 
konzultace jednotlivých projektových záměrů a jejich příjem v rámci výzev.  

 
V souvislosti s představením programového období Nikola Tupá informovala o plánované výzvě SFŽP 
pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light. Jedná se o jednoduché a rychlé projekty 
zajišťující energetické úspory v rodinných domech. Pomoc s administrací žádostí a kontrolu povinných 
dokumentů zajistí MAS bezplatně a náklady spojené s touto aktivitou budou hrazeny po realizaci žádostí. 
Podmínky náhrady za tyto služby budou ještě upřesněny. 
 
Ve spolupráci s Mikroregionem Voticko probíhá tvorba Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima – 
SECAP Voticko. Kde v současnosti vznikla Analýza potenciálu území k efektivnímu hospodaření s OZE a 
následným krokem je tvorba návrhů zmírňujících opatření redukující produkci CO2. Posledním 
společným krokem je vznik energetických komunit na úrovni MAS/ DSO.   
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6. Rozpočet na rok 2023 
Nikola Tupá představila rozpočet na rok 2023 jak byl představen a zkonzultování na jednání Výkonného 
výboru v listopadu 2022. 
 
Usnesení č. 6: Členská schůze MAS Voticko schvaluje rozpočet na rok 2023. 

37 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
10. Závěrečná diskuze  
Lukáš Pospíšil, zástupce PS zemědělství a peče o krajinu v prezentaci představil několik konkrétních 
aktivit, které by bylo možné, se zapojením občanů a aktivních zástupců komunit obcí, realizovat na území 
MAS. Většinou se jedná o dobrovolnické aktivity, které souvisí s trávením volného času obyvatel 
v krajině. Součástí navrhovaných aktivit je vytvoření online dotazníku nebo formuláře pro vytipování 
vhodných lokalit nebo mapování stávajícího stavu prostupnosti a atraktivity krajiny. Jeho iniciativa měla 
u všech přítomných velký ohlas a někteří projevili zájem se vybraných aktivit zúčastnit.  
 
Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil Členskou schůzi 
v 17:00. 
 
 
Přílohy: 
Prezentace Členské schůze MAS Voticko 
Prezentace Zemědělství a péče o krajinu 
 
 
 
 
Zapsala dne 21. 12. 2022 ve Voticích Nikola Tupá  
 
 
 
Ověřili: 
 
Lucie Svatošová 
 
 
 
Jaroslav Kmoch 
 
 
 
 
 

https://sway.office.com/6regtjrbCEEt8IMb?ref=Link
https://mikroregionvoticko-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nikola_tupa_mikroregionvoticko_cz/EcJIRJE9BElPoYuZNKcraP8BxipLACbgZGEZouxnBeVL5w?e=LJXAul

