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zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č. 2018101 dne 19.1[ 2018

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Př/'fomn/.,'  dle  prezenční  listiny

Průběh iednání:

1)   Předseda   MAS   zahájil   jednání   v9:05   hodin.   Na   úvod   přivítal   všechny   přítomné   a

konstatoval,  že  Programový  výbor  je  v  počtu   7  přítomných   usnášeníschopný.   Předseda
informoval,   že   na   jednání   byli   vsouladu   se   stanovami   pozváni   zástupci   Kontrolní   a
monitorovací  komise.

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

SchválenÝ Droaram iednání
i.  Zahájení,  schválení  programu,  zapisovatele a  ověřovatelů.
2.  Místní akční  plány  11  -aktuální  informace
3.  MHF  F.  L.  Věka  -informace  k vyúčtování
4.  Zpráva  o  plnění  SCLLD  za  období  1.7.-3i.i2,  20i7
5.  Aktuální stav  realizace  SCLLD
6.  Aktualizace  harmonogramu  výzev OPZ

-Výzva  OPZ5  Podpora zaměstnanosti

7.  Regionální značky
8.  Závěr

!±s±±es±±±±Éč.18/PV-Oi/00i
Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

Hlasování:  PRO - 7, PROTi -0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

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

Usnesení č.18/PV-01/002
Programový výbor MAS-P\/ schvaluje zapisovatelem Tomáše Vidláka, ověřovateli
Alenu  Křížovou  (Obec  Deštné  v Orlických  horách)  a  Ester  Horákovou  (Sdružení
žen  Podbřezí, z.s.)]

Hla§ování=  PRo -7,  PROTi -0, Zdržel se -o.
SCHVÁLENO.

Na   jednání   dorazil   Vít   Klouček,   Dis.    (SH   ČMS   -   Sbor   dobrovolných   hasičů   Olešnice

v Orlických  horách).  Od  této  chvíle je  přítomno  s  členů  Programového výboru.

2)  V druhém  bodu jednání  hlavní  manažerka  projektů  Místních  akčních  plánů  informovala

přítomné  o  ukončování  realizace  MAPů  1,  kde  fyzická  realizace  skončila  31.12,  2017.   Na
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tvto  projekty  plynule  navázala  realizace  projektů  MAP  11,  která  byla  zahájena  1.i.  20i8.
V současné   době   probíhá    příprava   žádostí   o   podporu,    které   budou    prostřednictvím
MS2014+  předloženy  nejpozději  do  15.2.  2018,  kdy je  průběžná  uzávěrka  předložených
žádostí.  V souvislosti  s tím  bylo zmíněno,  že  bylo jednáno  se zástupcem  České  spořitelny,
a.s.    Ing.    Pavlem    Stránským    ohledně    možnosti    získat    na    předfinancování    nákladů
bankovní   úvěr.   0   ten   je   možné   žádat   vdobě,   kdy   bude   prostřednictvím   MS2014+

předložena   žádost  o   podporu,   přičemž  je   bezproblémově   možné   čerpat  z úvěru   až   2
měsíce  zpětně.   Do  doby  vydání  právního  aktu   bude  ale  čerpání  omezeno  určitou  výší.
S ohledem   na  to  je  nutné  zajistit  úhradu   lednových  výplat  k těmto  projektům  zjiných
zdrojů,  aby  byly  dodrženy  výplatní termíny.  Bc.  Zdeněk  Drašnar se  nabídl,  že je  ochoten

půjčit  částku  v  maximální výši  200  tis.  Kč  do  konce  měsíce  června  2018,  s čímž  přítomní
souhlasili.

Usnesení č.18/PV-01/003
Programový výbor  MAS-Pv schvaluje  uzavření Smlou\Íy o  půjčce s Bc.  Zdeňkem
Drašnarem    (dat.    nar.    29,7.    1965)    na    předfinancování   činností   spojených
s realizací  projektů   MAP  1l  a  dalších  režijních  činností  MAS  v  maximální  \Íýši
200 000,1  Kč  s termíhem  splatnosti  30.6.  2018  a  úrokovou  sazbou  2  %  p,a..
Programo\/ý výbor MAS-P\/ pověřuje podpisem této smlouvy Alenu Křížovou.

Hlasování: PRO -7, PROTI -0, Zdržel se -  1.
SCHVÁLENO.

Usnesení č.18/PVIO1/004
Programo\/ý  \/ýbor   MASIP\/   bere   ha  vědomí  informaci  o   projektech   Místních
akčních  plánů.

NEHLASOVÁNO.

Na jednání dorazil  lng.  Jiří  Petr.  Od  této  chvíle je  přítomno  9  členů  Programového výboru.

3)    Vbodu    věnovaném    Mezinárodnímu    hudebnímu    festivalu    F.    L.    Věka    předseda
informoval,   že   na   základě   informací   od   účetní   bylo   provedeno   vyúčtování   veškerých
dotací  či   podpor   poskytnutých   na   realizaci   MHF   F.L.   Věka   v  roce   2017.   Výsledný  stav
střediska  MHF2017  činí:  ztráta  33117,45,-Kč.  Vše  bylo  odesláno  řádně  a  včas.

Usnesení č.18/PV-01/005
Programo\/ý   \/ýbor   MAS-P\/   bere   na   vědomí   informaci   o   konečném   stavu
realizace MHF F.L. Věka v roce 2017.

NEHLASOVÁNO.

4)  V  rámci  čtvrtého  bodu  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  informoval  o  nutnosti  do
20.1.   20is  předložit  Zprávu  o  plnění  lsg  za  období  l,7.-31.i2.   2017.  Zpráva  obsahuje

informace  o  průběhu  realizace  SCLLD  ve  sledovaném  období  a  to  vč.  vzniklých  problémů
a  možných  budoucích  rizik.  Zpráva  bude  podána  prostřednictvím  MS2014+  a její součástí

je  i   automaticky  generovaný  Finanční  plán  a   stav  plnění  indikátorů.  Tyto  automaticky
generované   informace   v současné   době   neodpovídají   realitě,   nebot'  systém   vykazuje
chyby.  I  přesto je  nutné Zprávu  podat v  požadovaném  termínu.
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Usnesení č.  18/PV-01/006
Programový výbor  MAS-Pv schvaluje  Zprávu  o  plnění Isg  za  období  1.7.-31.12.
2017.

H]asování:  PRO -9,  PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

5)     Vdalším      bodě     T.      Vidlák     informoval      o     aktuálním      stavu      realizace     SCLLD.

V  programovém  rámci  IROP  probíhá  hodnocení žádostí ve  výzvách  na Techniku  pro  IZS  a
Stanice  IZS,  dále  probíhá  příjem  žádostí ve  výzvách  na  podporu  lnfrastruktury  SŠ  a  VOŠ
a   Sociální   podnikání.   Na   základě   komunikace   s  potenciálními   žadateli   a   s  ohledem   na

wšší   náročnost   přípravy   žádostí   do   výzvy   na   Sociální   podnikání   schválil   Programový
výbor         změnu          6.výzvy          MAS          POHODA-IROP-Sociální          podnikání         I          (č.

014/06_16_074/CLLD_15_01_071)  spočívající  v  posunu  termínu  ukončení  příjmu  žádostí
o  podporu  v  MS2014+  z  9.2.  2018  na  9.3.  2018.

Usnesení č.18/PV-01/007
Programový   výbor   MASIPv   schvaluje   změnu   6.   \/ýzvy   MAS   POHODA-IROPI
Sociální     podnikání     I     (č.     014/06_16_074/CLLD_15_01_071)     spočívající
v posunu ter.mínu  ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+  z 9.2.  2018  na
9.3.  2018.

Hlasování:  PRO -9, PROTI -0, Zdržel se -0[
SCHVÁLENO.

Vprogramovém    rámci    PRV    bylo    dne    20.12.    2017    žadateli    HEJDUK    SPORT,    s.r.o.

prostřednictvím   Portálu   farmáře  zasláno   Oznámení  o   ukončení  administrace  Žádosti   o
dotaci    vrámci    PRV,    přičemž    MAS    o    tom    nebyla    doposud    informována.    T,    Vidlák

informoval,    že    dle    jeho    názoru    žadatel    provedl    opravy    vsouladu    se    zaslanými
instrukcemi  a   proto  společně  s žadatelem   připravil   podklady  k odvolání  na  CP  SZIF,   ke
kterému    bylo    přiloženo    vyjádření    kanceláře    MAS.    V  případě,    že    odvolání    nebude

vyhověno,   velmi   vážně   hrozí   nesplnění   podmínky   mít   k  31.12.   2018   zazávazkováno
alespoň  50°/o  alokace  na  operaci  i9.2.1,  nebot'  zájem  o  výzvu  č,  PRV2  není  takový,  jaký
byl  očekáván.  Je  proto  nutné  co  nejvíce  zaktivizovat  území,  aby  z vyhlášené  výzvy  bylo
čerpáno  co  nejvíce  finančních   prostředků.   Členové  byli  vyzváni   k oslovení  potenciálních

žadatelů,  vedoucí zaměstnanec strategie CLLD  znovu  obešle členskou  základnu.

V  programovém   rámci   OPZ  byla  do  výzvy  na   Sociální  začleňování  předložena   pouze   1
žádost,  výzva  na  Prorodinná  opatření  11  bude  ukončena  19.1.  2018  ve  12  hodin,  přičemž

se   očekávají   2    projektové   záměry.    Do   výzvy   na    Sociální   podnikání   by   měla    být

předložena  1  žádost.

_U_s_ne§e_b_Lč_E±&ZP!LV-01/O_Q_&
Programový   výbor   MAS-Pv   bere   na   vědomí   informaci   o   aktuálním   stavu
realizace SCLLD.
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6)  V šestém  bodě  jednání  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  informoval  o  zveřejněné
lnformaci   ŘO  OPZ  pro  MAS  č.   15,   na  základě  kterých  byla  stanovena   přesná  data  pro
vyhlašování   výzev   z  programového    rámce   OPZ   v  kalendářním    roce   2018.   Vzhledem

k tomu,  že  plánovaná  výzva   na   Prorodinná  opatření  11  byla  vyhlášena  již  koncem   roku

2017, je  nutné  zaktualizovat  harmonogram  výzev  na  rok  2018,  který již  byl  zkonzultován
s  pracovníky  ŘO  OPZ.

Usnesení č.18/PV-01/009
Programový  výbor  MAS-P\/  schvaluje  aktualizaci  Harmonogramu  výzev  OPZ  na
rok 2018.

Hlasování:  PRO -9, PROTI -0, Zdržel se -0]
SCHVÁLENO.

S  ohledem   na   schválení   aktualizace   harmonogramu   výzev   OPZ   následně   Programový
výbor  schválil   vyhlášení  páté  výzvy  z  programového   rámce  OPZ  Výzva   MAS   POHODA-

Podpora  zaměstnanosti  1.

Usnesení č.18/PV-01/010
Programo\Íý      výbor      MAS-Pv      schvaluje      Výzvu      MAS      POHODA-Podpora
zaměsthanosti-I.

Hlasování: PRo -9, PROTi -o, Zdržel se -o.
SCHVÁLENO.

7)  V  předposledním  bodě  jednání  lng.  Jiří  Petr  informoval  o  uskutečněném  prosincovém

setkání  regionálních  koordinátorů  se  zástupci  Asociace  regionálních  značek  v  Praze.  Bylo

konstatováno,  že je  nutné  nastavit  principy  koordinace  regionálních  značek  a  co  nejdříve

provést  obnovu  certifikovaných  výrobků  či   přijetí  nových  žádostí.   Hlavní  osobou,   která
bude zastupovat  hlavního  koordinátora,  byla  určena Alena  Křížová.

Usnesení č[  18/PVIO1/011
Programový   \/ýbor    MAS-P\/   schvaluje   Alenu    i(řížovou    zástupcem    hlavního
koordinátora značení regionálních \/ýrobků.

Hlasování:  PRO -9, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

8)  V  posledním   bodě  se  členové   Programového  výboru   dohodli,   že   příští  jednání   bude

stanoveno   sohledem    na    probíhající   hodnocení   projektů    ve   výzvách    IROP   na    IZS,

předběžný termín  byl  stanoven  na  9.2.  2018  od  10  hodin.

Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s.
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V  Dobrušce  dne  19.  ledna  2018

Zapsal:

Ing.  Tomáš  Vjdlák

Ověřovatelé :

Alena  Křížová Ester  Horá

Místní akční skupina  POHODA venkova, zLs.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  5i8  01  Dobruška


