Zápis ze schůzky výkonné rady Vyhlídky, o.s. konané dne 16.8.2011
Přítomni:Ing.Dostál, Mgr.Čermáková, Ing.Šestáková, Ing.Hlůže, PhDr.Pánková,
Ing.Jáchymstálová, Jana Laubová, host-Pavlína Havlasová
Omluveni: Ing.Frýdl, Ing.Kazda, Petr Gál,
Program:
1) Střednědobá evaluace: materiál v tištěné i elektronické podobě odevzdán
v doporučeném termínu do 30.6.2011 na ROSZIF odkud postoupen na odbor Ing.
Krumpholcové na Mze.
2) Dotazník pro hodnocení MAS: odevzdán v termínu počátkem července. Obhajoba
činnosti MAS stanovena na 6.9.2011 od 15 hodin v budově Mze. Pánková a
Čermáková připraví podklady pro prezentaci a samotnou obhajobu.
3) Projekt spolupráce Z Kokořínska do Podralska: zrealizována akce prezentace výstupů
projektu na Akci Lhotka, nyní příprava účasti na Zahrádeckých slavnostech a
závěrečné akci v Truhlárně, která se bude konat dne 3.9.2011. Všichni členové VR
zajistí publicitu, plus Pánková zajistí publicitu v tisku.Program akce schválen.
4) Webové stránky: Pánková informuje o dokončení aktualizace webových stránek, která
probíhá od prosince loňského roku. Je třeba doplnit některé texty a dle finančních
možností by se v příštím roce zadalo i jejich nové grafické zpracování.
5) Země živitelka: bude společný stánek MASek Středočeského kraje. Vyhlídky,
o.s.budou zastoupené účastí několika našich členů ve dnech 25.-26.8. a 28.- 29.8.2011.
6) Aktualizace FICHÍ: nové podmínky, nově se generují typy režimu podpory, je třeba si
na to dát pozor. MAS může nově volit své vlastní podmínky. V našem případě budou
ve Fichích uvedeny následující:
- V podmínkách přijatelnosti: žadatel bude mít ukončené všechny projekty
realizované prostřednictvím Leaderu. Ukončením se rozumí podání žádosti o
proplacení.
- V přílohách: žadatel je povinen předložit MAS kopie následujících dokladů:
dohoda o poskytnutí dotace, hlášení o změnách, žádost o proplacení, oznámení
o schválení platby.
- V preferenčních kritériích: při shodném počtu bodů-přednost bude mít ten
projekt, v jehož prospěch rozhodne hodnotitelská komise.
- V dalších podmínkách:
a) MAS si vymiňuje účast na kontrolách projektů ze strany SZIF
b) Žadatel zajistí na vlastní náklady splnění povinné publicity, jejíž
předpis bude uveden na webových stránkách MAS.
Hlasování o zařazení výše uvedených podmínek a okolností: PRO-7, Proti-0, Zdržel
se-0.
Usnesení: výkonná rada Vyhlídky, o.s. schválila zařazení výše uvedených textací do
aktualizovaných Fichí.
Pánková rozešle Fiche všem členům VR k dalšímu detailnímu prostudování a
případnému doplnění.
7) Další schůzka MAS: 27.9. v 16:00 hodin v kanceláři MAS.
8) Skončeno v 18:15 hodin.

Dne 17.8.2011
Zapsala: M.Pánková

