
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 27.3.2018  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 18:15 hodin  

Program:  

1) Informace o činnosti MAS 

2) Schválení Interních postupů PRV a modifikace 2. Výzvy PRV 

3) Schválení 2.a 3. Výzvy MAS vč. hodnotících kritérií a příloh 

4) Různé 

                                                                          

Ad 1) Informace o činnosti MAS 
            

1.1.    OP Zam: Jsou vyhlášeny další dvě výzvy z OP Zam. (Soc. podnikání a Podpora rozvoje    

           kom. Center). Do každé ukončené výzvy byla registrována  jedna projektová žádost.  

           Proběhlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Na helpdesk MSIU  

           byla nahlášena nefunkčnost systému. Jsou zpracovány podpůrné posudky.      

           Hodnotitelská komise byla obeslána anketovníkem pro zjištění termínu schůze  

           Hodnotitelské komise. Po skončení VH byl členy potvrzen termín 14.4. 2018 v 15,00  

           hod. Toto datum bude oznámeno řídícím orgánům MPSV. 

           IROP: bude projednáno jako samostatný bod programu 

           PRV: Byla vyhlášena 2. výzva  (fiche 1, 2, 3 a 5) více jako samostatný bod programu. 

           Usnesení: VR bere informace bodu 1.1. na vědomí 

1.2.    Školy osloveny s nabídkou animace pro II. vlnu šablon, konzultuje především ZŠ    

          Pšovka, 

         Usnesení: VR bere informace bodu 1.2.. na vědomí 

 

    

Ad 2) Příprava interních postupů PRV a modifikace 2. Výzvy 

           MAS Vyhlídky bylo ze strany SZIF uloženo opatření k nápravě ve věci již vyhlášené     

           2. výzvy, kdy byly interní postupy připojeny. Ty byly zpracovány za platnosti dřívějších   

           metodických materiálů. Interní postupy byly podstatně zjednodušeny a musela být    

           změněna zásada o stanovení priority, při rovném počtu bodů. Je navrženo, s ohledem na    

           výši alokace a závazkování, aby při u projektů s rovným počtem bodů byl namísto   

           časového hlediska projekt, s vyššími CZV. 

          Usnesení: VR schvaluje zavedení principu vyšších CZV do Výzvy č. 2 a Interních postupů. 

 

Ad 3) IROP 

           V běhu jsou tři výzvy, další dvě pro základní školy a předškolní vzdělávání jsou  

           schválené ze strany metodické podpory, nyní čekají na schválení v systému před  

           vyhlášením. Valná hromada svěřila kompetence o rozhodování o výši alokace a   

           hodnotících kritérií Výkonné radě. Výkonná rada byla seznámena se zněním výzev vč.   

           příloh. 

          Usnesení: Výkonná rada schvaluje Výzvu č. 1 IROP Základní školy a výzvu č. 2 IROP  

          Dostupná a kvalitní předškolní výchova vč. všech hodnotících kritérií. 

 

Ad 4) Rozšíření Programového rámce OPŽP 

        Valná hromada schválila rozšíření programového rámce OPŽP. Výkonná rada   

         pověřuje kancelář, aby činila nezbytné kroky ke změně SCLLD a zajištění podmínek    

          pro vyhlašování výzev. 



Usnesení: VR schvaluje navržený postup         

 

Ad 5) Různé 

         Zmíněna problematika GDPR a nezbytných kroků, které se v souvislostí s účinností   

         Nařízení musí MAS učinit. 

  

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu. 

Skončeno v 19,00 hod. 

 

Zapsala G. Čermáková  

  

                                                                    

                                                                             Anneliese Beníšková,v.r. 

                                                                               Předsedsedkyně spolku 


