Zápis z jednání Rady
21. srpna 2019 13:00 – 14:15 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, , s.r.o., Ing. Petr Matyáš – Město
Rokytnice nad Jizerou, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Leoš Mejvald –
Tělovýchovná jednota Sokol Martinice
Petra Vanclová – programový manažer
Lucie Zelinková – programový manažer

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1.

PRV – výzva č. 05 a preferenční kritéria pro výzvu č.05

2.

Dokumentace k výzvě IROP
-

Interní postupy

-

Text výzvy

-

Hodnotící kritéria

Zapisovatel: Petra Vanclová
Ověřovatel: Alena Šedá

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobejt.cz
IČ: 26661675

1.

Program rozvoje venkova (PRV)

Petra Vanclová seznámila přítomné členy rady s postupem administrace projektů doporučených k financování ve výzvě
č. 03 a č. 04. Z projektů zaregistrovaných na SZIF ve 4. výzvě MAS mají zatím pouze 5 projektů výzvu k doplnění
neúplné dokumentace a dvěma projektům běží lhůta na předložení výběrových řízení. Z výzvy č. 3 má 6 projektů
schválenou výši dotace, u 3 projektů probíhá administrativní kontrola žádosti o proplacení na SZIF u jednoho projektu
probíhá administrativní kontrola žádosti o proplacení na MAS a jeden projekt je ještě v realizaci.

1.1. Rada bere na vědomí postup administrace projektů z výzev 03 a 04 MAS programového rámce PRV.
Kancelář MAS připravila pracovní znění výzvy č. 5 v programovém rámci PRV. S ohledem na dosavadní průběh
čerpání alokace vymezené na tento programový rámec v komparaci s potřebami území, bylo navrženo vyhlásit výzvu
na fichi 1,3 a 4. Do této výzvy budou přitom alokovány zbývající dostupné finanční prostředky pro tyto fiche. Ve
fichích je vhodné upravit bodové hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií. Po diskusi rada pracovní verzi výzvy a
preferenčních kritérií odsouhlasila.
1.2. Rada schvaluje pracovní znění výzvy č. 05 a fiche 1,3 a 4 (preferenční kritéria) pro výzvu č. 05 a ukládá
kanceláři MAS předložit dokumentaci fichí ke schválení řídícímu orgánu PRV (resp. na SZIF).

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kancelář MAS připravila dokumentaci k výzvě programového rámce IROP (výzvy, hodnotící kritéria, kontrolní listy) a
zároveň Interní postupy IROP vydání 3 revize 1dle aktualizovaných Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci
CLLD (vydání 1.3 ) tak, aby bylo možné vyhlásit výzvy dle schváleného harmonogramu (usnesení č. 3.2 jednání rady
dne 15.4.2019).
Jedná se o výzvu:
 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-II

2.1. Rada schvaluje výzvu: 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a do zaměstnání -II včetně
související dokumentace. Stanovuje: datum vyhlášení výzvy, datum zpřístupnění formuláře žádosti o
podporu v MS2014+ shodně na 1. 9. 2019 (0:00 hod) a datum ukončení příjmu žádostí o podporu
v MAS2014+ na 30. 10. 2019 (16:00), alokace výzvy MAS (CZV): 588.498,460 Kč. Minimální výše CZV
projektu není stanovena, maximální výše CZV projektu je stanovena na 588.498,460 Kč. Zároveň schvaluje
možnost posunutí termínu vyhlášení výzvy a to v případě, že z administrativních důvodů nebude možné
dodržet termín 1.9.2019, na nejbližší možný termín.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Rada schvaluje Interní postupy MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., vydání: 3 revize 1.

Pro: 4

Proti: 0

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobejt.cz
IČ: 26661675

Zdržel se: 0

2.3.

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro: 8. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a
do zaměstnání –II

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Alena
Šedá

Zapisovatel: Petra Vanclová

Ověřovatel:
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zastupuje Alena Šedá

