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zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č. 2018-02 dne 9.2, 2018

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Př/'fomn/.,'  dle  prezenční  listiny

Průběh iednání:

1)   Předseda   MAS   zahájil  jednání  v  10:05   hodin.   Na   úvod   přivítal   všechny   přítomné   a

konstatoval,  že  Programový  výbor  je  v  počtu  6  přítomných   usnášeníschopný.   Předseda
informoval,  že  na jednání  byli  pozváni  zástupci  Kontrolní a  monitorovací  komise.

Přítomným  byl  představen  plán  dnešního jednání,  který  byl  následně schválen.

Schválený Droaram iednáhí
1.  Zahájení,  schválení  programu,  zapisovatele  a  ověřovatelů.
2.  Výběr projektů ve výzvě IROP 4 -Technika  pro IZS I
3.  Výběr projektů ve výzvě IROP 5  -Stanice IZS I
4.  informace z Valné  hromady Asociace  regionálních  značek
5.  Závěr

Usnesení č.18/PV-02/001
Programo\/ý výbor MASIPv schvalLije program jednání.

Hlasování:  PRO -6, PROTI -0, Zdržel se -0[
SCHVÁLENO.

Následně  byl  zapisovatelem  zvolen T.  Vidlák,  ověřovateli  A.  Křížová  a  E.  Horáková.

Usnesení č.18/PV-02/002
Programový \rýbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Tomáše Vidláka, ®věřovateli
Alenu  Křížovou  (Obec  Deštné v Orlických  horá€li)  a  Ester  H®rákovou  (Sdi-užehí
žen Podbřezí, z.s.).

Hlasování=  PRO -6, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

2)  V dalším  bodě  T,  Vidlák  informoval  o  administraci  výzev  z  programového  rámce  IROP

(4  Technika   pro  IZS  1,   5  Stanice  IZS  1).   Dne  30.1.   20is   proběhlo  zasedání  Výběrové
komise    MAS,    na    kterém    bylo    provedeno   věcné    hodnocení   projektů    zobou    výzev.
Následující   den   byly   výsledky   zveřejněny   žadatelům   v  MS2014+   a   rozeslány   interní
depeše.    Vzhledem    ktomu,    že   všichni    žadatelé   se   vzdali    možnosti    podat   žádost   o

přezkum,   mohl   Programový   výbor   na   svém   zasedání   rozhodnout   o   výběru   projektů
v těchto výzvách.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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4[vÝzva  MAS POHODAIIROPITechnika Dro IZS I
Na   úvod   jednání   ktéto   výzvě   byli   přítomní   členové   vyzváni   k  prostudování   Etického

kodexu   osoby   podílející  se   na   hodnocení  či   výběru   projektů,   čímž   byl   prověřen   střet
zájmů  jednotlivých  přítomných  členů  Programového  výboru  -všichni  přítomní  podepsali

Etický  kodex.

Složení Programového výboru  pro výběr prqjektů  v této výzvě je tedy následující:
Celkem    přítomno    6    členů    zll,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Programový    výbor   je
usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 3 50  0/o
Neziskový 1 1 6 , 7  0/o

Podnikatelský 2 33,3  %

CELKEM 6 100 0/o

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování   o   výběru   projektů   minimálně   50°/o   hlasů
náleží  partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Do   výzvy    byla    předložena    1    žádost   o    podporu,    která    prošla    kontrolou    formálních
náležitostí    a    přijatelnosti    a    splnila    podmínky    věcného    hodnocení.    Na    výzvu    bylo

z  prostředků  EFRR  alokováno  celkem  900  tis.  Kč,  přičemž  předložená  žádost  tuto  částku
takřka  celou  požaduje.  Vzhledem  k tomu,  že  alokace  na  tuto  výzvu  byla  tímto  projektem
takřka    zcela   vyčerpána,    rozhodl    Programový   výbor   o   zařazení   tohoto    projektu    do
seznamu   vybraných   projektů   z této  výzvy.   Náhradní   projekty  ani   nevybrané   projekty
nebyly v této výzvě stanoveny.

Usnesení č,  18/PV-02/003
Programový  výbor   MAS-Pv  schva]uje   Seznam   vybraných   žádostí  o   podporu
v 4.výzvě          MAS          POHODAIIROP-Teclinika          pro          IZS          I          (číslo
020/06_16_076/CLLD_15_01_071).

Hlasování: PRO -6, PROTI -0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 4
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. číslo výzvy MAS: 020/06_16_076/CLLD_15_01_071

číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace výzvy MAS z EFRR: 900 000,-  Kč

Název vyzvy MAS: 4.  výzva  MAS  POHODA  -IROP -Technika  pro IZS  I

Poř- Registrační čísl® Název žadatele Název projektu IČ Bodové Výsledek Příspěvek Datum ,a ičas
hodnoceni věcnéhohodnocení Unie z EFRR regi'straaevMS2014+    '(

1. CZ.06.4.59/0.O/0.O/16_076/0007503 Město Opočno Osmimístný dopravní automobil 00275191 70 žádost      o      podporu 899 999,60,- 19.12.  2017

pro JPO Opočno splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 9:30:05

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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_5[vÝzva  MAS POHODA-IROPIstanice IZS 1,
Na   úvod   jednání   k této   výzvě   byli   přítomní   členové   vyzváni   k  prostudování   Etického
kodexu   osoby   podílející  se   na   hodnocení  či   výběru   projektů,   čímž   byl   prověřen   střet
zájmů  jednotlivých  přítomných  členů  Programového  výboru  -všichni  přítomní  podepsali

Etický  kodex.

SJožení Programového výboru  pro výběr pro_iektů  v tétQ_výzvě je tedy  následuiícíi
Celkem    přítomno    6    členů    zll,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Programový    výbor   je
usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 3 50  0/o16,70/o33,30/o1000/o

Neziskový 1

Podnikatelský 2

CELKEM 6

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování   o   výběru   projektů   minimálně   500/o   hlasů
náleží  partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Do   výzvy    byla    předložena    1    žádost   o    podporu,    která    prošla    kontrolou    formálních

náležitostí   a    přijatelnosti   a   splnila    podmínky   věcného   hodnocení   s výhradou,    nebot'
žadatel   doložil   pouze   Žádost   o   vydání   společného   územního   rozhodnutí   a   stavebního

povolení.    Na   výzvu    bylo   z  prostředků    EFRR   alokováno   celkem   3,5    mil.    Kč,    přičemž

předložená  žádost  tuto  částku  takřka  celou  požaduje.  Vzhledem  k tomu,  že  alokace  na
tuto  výzvu   byla  tímto  projektem  takřka  zcela  vyčerpána,   rozhodl   Programový  výbor  o
zařazení tohoto  projektu  do seznamu  vybraných  projektů  z této výzvy.  Náhradní  projekty
ani  nevybrané  projekty  nebyly v této výzvě stanoveny.

±snesení č_.__18 /_PV-02/OQ_4
Programový  výbor   MAS-Pv  schvaluje   Seznam   vybraných   žádo§tí  o   podp®ru
v 5.výzvě              MAS              POHODA-IROP-Stanice              IZS              I              {číslo
021/06_16_076/CLLD_15_01_071).

Hlasování:  PRO -6, PROTI -0, Zdržel se -0]
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  5i8  0i  Dobruška
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Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 5
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. Číslo výzvy MAS: 021/06_16_076/CLLD   15   01   071

Číslo  SCLLD= CLLD   15   01   071 Alokace výzvy MAS z EFRR= 3  500  000,-  Kč

Název výzvy MAS: 5.výzva  MAS  POHODA-IROP-Stanice  IZS  I

Poř. Registi.ační číslo iNázev žadatele Název projektu IČ Bodové Výsledek Příspěvek Datum a čas
hodnoceni věcnéhohodnoceni Unie z EFRR registracevMS2014+

1. CZ.06.4.59/O.0/0.0/16_076/0007529 Obec                Olešnice Přístavba  a  zvýšení odolnosti 00275174 75 žádost      o      podporu 3 499 999,50,- 21.12.  2017
v orlických  horách hasičské  zbrojnice  v  Olešnici  vOrlickýchhorách splnila            podmínkyvěcnéhohodnocenísvýhradou 9:18:56

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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4)  V dalším  bodě jednání  Alena  Křížová  informovala  o  účasti  na  Valné  hromadě  Asociace
regionálních   značek,   která   proběhla  ve  čtvrtek  8,2.   2018  v Praze.   Dále   informovala   o

průběhu  obnovy  certifikace   regionálních  značek.  V  rámci  debaty  byla  zmíněna   potřeba
zkompletovat  všechny  stánky  pro  výrobce,   Petr  Poláček  zkusí  zajistit  Technické  služby
města.

Ushesení č.  18/PV:_©_2JÉ2QE
Programový  výbor  MAS-Pv  bere  na  vědomí  informace  týkající  se  regionálního
značení výrobků.

NEHLASOVÁNO.

5)  V  posledním  bodě  předseda  poděkoval  všem  přítomným  za  účast  a  v  10:55  h.  ukončil

jednání.

V  Dobrušce  dne  9.  února  2018

Zapsal:

Ing.  Tomáš  Vidlák

Ověřovatelé:

•_----

Alena  Křížová

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška


