Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 6. 10 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Zahájeno v 16:15 hodin
Program:
1) Informace o postupu standardizace MAS
2) Informace o přípravě Strategie – alokace na období 2014 - 2020
3) Příprava valné hromady
4) Informace o činnosti
- ukončené projekty
- projekt SMS
- projekt SMO
- personální a finanční situace
5) Informace o projektu MAP
6) Kontrola a monitoring projektů
Ad 1) Informace o postupu standardizace MAS
Chybník ke standardizaci byl zaslán koncem v červnu. Kromě vysvětlení celistvosti území,
byly požadovány změny v zápisech z jednání orgánů, kdy musí být patrné, kdo za danou
právnickou osobu jedná. V červenci byla část nedostatků odstraněna, byl zaslán chybník
s přetrvájícími nálezy a prodloužena lhůta pro jejich odstranění. Ve věci změny Stanov bylo
využito institutu hlasování per rollam, vše bylo osvědčeno zápisem s podpisem statutárního
zástupce. Znění stanov bylo zasláno do zápisu sbírky listin OR. Doplnění standardizace bylo
doručeno na SZIF, dne 16. 10. 2015 je lhůta pro vyjádření CP SZIF.
VR bere informace na vědomí
Ad 2) Informace o přípravě Strategie – alokace na období 2014 - 2020
Vyhlídky dopracovávají Strategii dle metodického pokynu pro územní dimenzi SCLLD,
Od července jsou známy alokace. Je navrženo čerpání ze čtyř operačních programů.
V současnosti probíhají kulaté stoly dle věcného zaměření. Jsou představeny operační
programy, jednotlivá opatření na které by se žádalo prostřednictví SCLLD a výše alokací.
Jsou doporučeny výše čerpání do r. 2018:
OP Zaměstnanost – pro rodinná opatření, podpora soc. podnikání a podpora a zřízení soc.
služeb. Do r. 2018 doporučeno navrhnout čerpání ve výši 30% z alokace 12 720 000,-.
IROP
SC 1.2. Doprava – bezp. opatření
Cyklostezky
SC 1.3. Řízení rizik (hasiči)
SC 2.1. Sociální inkluze (jesle)
SC 2.2. Soc. podnikání
2.4. vzdělávání a celoživotní učení
Do r. 2018 doporučeno navrhnout čerpání ve výši 30% z alokace 58 587 000,PRV
Podpora investic v z. podnicích
Podpora investic zpracování/uvádění na trh zemědělských produktů
Ivestice do lesních oblastí a zlepšení životaschopnosti lesa
Opatření vedoucí k zvýšení odolnosti lesa/rekr. fce lesa
Lesnická infrastruktura

Je doporučeno 70% alokace rozvrhnout pro zemědělská opatření a 30% alokace pro lesnická
opatření. Do r. 2018 doporučeno navrhnout čerpání ve výši 30% z alokace 25 778 204,OP ŽP
Výsadba v CHKO mimo území lesa na nelesní půdě, alokace 12 718 000,-.
Konzultováno s vlastníky, Správou CHKO a AOPAK. |není nezbytné čerpat navrženou
alokaci.
Režie MAS se odvíjí od několika ukazatelů (paušál, počet obyv., počet obcí a počet
administrovaných operačních programů. Je doporučeno OP ŽP ponechat a strategický rámec
přizpůsobit reálným požadavkům a možnostem, včetně zařazení klíčového projektu.
VR schvaluje navržené rozdělení alokací a pověřuje zaměstnance k dopracování SCLLD.
Ad 3) Příprava valné hromady – veřejného projednání Strategie CLLD
T: 27. 11. 2015Valná hromada včetně veřejného projednání Strategie se bude konat 27. 11.
2015. Místo a podrobný program bude zveřejněn. Strategie SCLLD měla by být projednána,
vč. harmonogramu čerpání, fin. pláni a nastavených realizačních indikátorů.
VR schvaluje navržený postup
Ad 4) Informace o činnosti
- Ukončené projekty- všechny projekty z IX. Výzvy MAS Vyhlídky byly do 30. 6.
Ukončeny. Žadatelům projektu „Brána skal“ byla poskytnuta ze strany SZIF
dodatečná lhůta pro doložení kolaudačního rozhodnutí.
- Ukončen a zkontrolován projekt Spolupráce „Evaluace a monitoring strategií ve
Středočeském kraji“.
- Projekt SMS , v současnosti jsou dopracovány dodatky ke Strategiím a plněny
úkoly z projektových oběžníků
- Projekt SMO ve finální fázi, došlo k akceptaci záv. dokumentu
- Personální a finanční situace: od září na hlavní prac. poměr Bc. Čechlovský,
probíhají jednání s ÚP ohledně podpory prac. místa pro uchazečku Karolínu
Stránskou, ta by měla na starost soc. oblast a oblast školství. Jinak DPP s A.
Kolářovou a K. Novákovou.
Ad 5) Informace o projektu MAP
Zpracování místních akčních plánů pro oblast školství na úrovni ORP. Zapojením do projektu
bude splněno kritérium přijatelnosti pro dotace z IROP školám a výstupy projektu poslouží
pro zacílení výzev z OP VVV.Postupováno v koordinaci s odborem školství mě. ú. v mělníku.
Výzva je vyhlášena, jsou osloveni zřizovatelé a všechna školská zařízení. Za ORP Měník by
měla být žadatelem MAS Vyhlídky,z.s.. bylo předloženo ke schválení Stálé regionální
konferenci Stč. kraje.
VR bere informace na vědomí
Ad 6)Kontrola monitoring projektů
Dle vyjádření komise pro kontrolu a monitoring je postupováno dle navrženého plánu.
VR bere informace na vědomí.
Zapsala G. Čermáková
Anneliese Beníšková,v.r.
Předsedkyně spolku

