Zápis z jednání výboru MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:

Kancelář MAS Bystřice p. H. Termín konání:

Začátek jednání:

09:00 hod

Konec jednání:

10.00 hod

Jednání vedl:

Ing. Antonín Zlámal

Zapsal:

Ing. Lukáš Slovák

24. 04. 2018

Ověřovací doložka
Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Podpis:

Ověřil:

Jiří Ott

Podpis:

Ověřil:

Ing. Jiří Grygar

Podpis:

Zúčastnění – viz. prezenční listina
Program jednání:
Téma jednání:
1.

Úvod

2.

Určení zapisovatele, ověřovatelů, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu

3.

Schválení výsledku hodnocení 4. výzvy PRV

4.

Schválení výsledku hodnocení 1. výzvy IROP

5.

Programové rámce OPŽP

6.

Informace k výzvě OPZ

7.

Informace k připravovaným výzvám IROP

8.

Informace k MAP / MAP II

9.

Závěr

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Název dokumentu:
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Datum zpracování:

24. 04. 2018

Název dokumentu:

Organizace:

MAS Podhostýnska

Datum zpracování:

Zápis z jednání výboru MAS

24. 04. 2018

Zápis obsahu jednání:
Téma jednání:
1.
2.

3.

4.

Předložil:

Úvod - p. Zlámal zahájil jednání a uvítal přítomné. Dále p. Zlámal představil
p. Zlámal
jednotlivé body jednání.
Určení zapisovatele, ověřovatelů, kontrola usnášeníschopnosti, schválení
programu - Jako zapisovatel byl určen p. Slovák. Po kontrole p. Zlámal
usnášeníschopnosti p. Zlámal konstatoval, že je výbor usnášeníschopný
(přítomní členové: viz. prezenční listina); ověřovateli zápisu byli zvoleni p.
Grygar a p. Ott.
p. Kurfürst přítomným podal informace o projektových žádostech podaných ve
výzvě z PRV. Celkem bylo podáno 20 projektů, přičemž jeden projekt ve Fichi 3 p. Kurfürst
byl v rámci administrativní kontroly vyřazen - pozdní podání projektu. Dále
informoval o práci Výběrové komise a průběhu hodnocení. Ve Fichích 2, 4 a 6
nebyl podán žádný projekt - alokace těchto Fichí byla doporučena přesunout do
Fiche 1, kde vznikl nejvyšší převis požadavků. Nedočerpané alokace z Fichí 3 a
5 byly taktéž doporučeny k přesunu do Fiche 1, aby mohly být podpořeny
projekty, které splnily požadavky aktuální výzvy.
Nedočerpané a nečerpané prostředky z jednotlivých Fichí budou převedeny do
Fiche 1.
– 5 Pro, Proti 0, Zdržel se 0.
Proběhlo hlasování o schválení pořadí projektů určených k podpoře dle návrhu
předloženého Výběrovou komisí.
– 5 Pro, Proti 0, Zdržel se 0.
Seznam podpořených projektů je přílohou zápisu.
p. Kurfürst přítomným podal informace o projektové žádosti podané
p. Kurfürst
ve výzvě z IROP. Dále podal informace o práci výběrové komise a průběhu
hodnocení. Výběrová komise doporučila k podpoře následující projekt (tento
byl zároveň jediný podaný do této výzvy):
Rekonstrukce chodníku v ul. Tř. legií v Bystřici pod Hostýnem
(reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008168)

5.

6.
7.
8.

9.

Tento projekt splnil podmínky jak formálního hodnocení a přijatelnosti tak i
podmínky věcného hodnocení. V následném hlasování byl projekt schválen
k podpoře, všichni hlasující byli pro.(p. Ott se hlasování jako zástupce žadatele
neúčastnil, aby nedošlo ke střetu zájmů)
p. Zlámal přítomným představil návrh doplnění strategie MAS o programové
rámce OPŽP. V následném hlasování výbor MAS odsouhlasil doplnění strategie p. Slovák
o tyto rámce.
Hlasování – 5 Pro, Proti 0, Zdržel se 0.
p. Slovák podal přítomným informace o výzvě z OPZ.

p. Slovák

p. Slovák podal přítomným informace k připravovaným výzvám IROP (výzva č.
62, č. 68, č. 69)
p. Slovák podal přítomným informace k realizaci projektu MAP a také
představil připravovaný projekt MAP II. Členové výboru vzali na vědomí
pokračování MAS v realizaci projektu MAP II.
Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání

p. Slovák
p. Slovák
p. Zlámal

Zpracoval:
Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Podpis:

Datum zpracování:

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák
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