Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 14.5.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Zahájeno v 16, 00hodin
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Schválení vyhlášení 4. Výzvy PRV F1 -6.
3) Schválení vyhlášení výzev IROP na opatření /1.1.2. Kvalitní základní vzdělávání, 1.2.4.
Infrastruktura pro kvalitní sociální služby, 2.1.3. Podpora rozvoje sociálního podnikání,
a 3.2.1. Ochrana zdraví a majetku obyvatel. a 1.1.5
4) Schválení předvybraných projektů 12. Výzvy MAS Vyhlídky – IROP Základní školy II
a 13. Výzvy MAS Vyhlídky – IROP Dostupná a kvalitní předškolní výchova
5) Schválení předvybraných projektů 3. Výzvy PRV
6) Schválení změny finančního plánu IROP, odstranění opatření 3.1.6. Cyklodoprava a
změny indikátorů programového rámce IROP
7) Zapojení do projektu meziregionální a mezinárodní spolupráce „Living museums“
8) Informace o činnosti a dalších projektech
1) Zahájení, schválení programu
Jednání VR zahajuje předsedkyně spolku a předává slovo G. Čermákové a K. Stránské
Přítomní seznámeni s programem , není vnesen návrh na jeho změnu či doplnění
Usnesení: VR schvaluje navržený program
Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel se
2) Schválení vyhlášení 4. Výzvy PRV
Dne 15. 5. 2019 budou zaregistrované projekty ze 3. Výzvy předány k ověření
závěrečné způsobilosti na SZIF. Je možnost vyhlásit ještě jednu krátkou výzvu – květen – červen, tak, aby projekty byly zaregistrovány na SZIF do konce srpna 2019.
Vyhlašovalo by se opět na všechna opatření – v území máme zájemce.
Usnesení: VR schvaluje vyhlášení 4. Výzvy a pověřuje pracovníky kanceláře k zajištění
všech náležitostí, které s výzvou souvisí.
Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel se
3) Schválení vyhlášení výzev IROP /1.1.2. Kvalitní základní vzdělávání, 1.2.4.
Infrastruktura pro kvalitní sociální služby, 2.1.3. Podpora rozvoje sociálního podnikání,
a 3.2.1. Ochrana zdraví a majetku obyvatel. Po změně fin. plánu, který reflektuje zájem
o jednotlivá opatření je zapotřebí vyhlásit další výzvy . Dle sdělení pracovníků
kanceláře jsou připravení žadatelé o dotaci na čtyři výše uvedená opatření. Další
opatření /předškolní výchova, střední školy, neformální vzdělávání, bezpečnost
dopravy a komunitní centra je doporučeno vyhlásit na podzim t.r.
Usnesení: VR schvaluje vyhlášení výzev IROP na opatření 1.1.2. Kvalitní základní
vzdělávání, 1.2.4. Infrastruktura pro kvalitní sociální služby, 2.1.3. Podpora rozvoje
sociálního podnikání, a 3.2.1. Ochrana zdraví a majetku obyvatel. Současně pověřuje
vedoucího pracovníka CLLD aby v souladu s interními postupy zajistil přípravu výzvy,
kontrolních a hodnotících kritérií.
Hlasováno5pro- 0proti-0zdržel se
4) Schválení předvybraných projektů 12. a 13. výzvy MAS Vyhlídky IROP.
Seznam hodnocených projektů s přiděleným počtem bodů je přílohou 1 Zápisu. Ve 12.
Výzvě registrovány 4 projektové žádosti, ve 13. Výzvě registrovány 2 projektové
žádosti. Ve 12. výzvě po provedení změny finančního plánu bude alokováno dostatek

prostředků, aby všechny projety mohly být podpořeny. V 13. Výzvě je stávající alokace
postačující.
Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření
způsobilosti. Hraniční projektovou žádost doporučuje po změně FP k realizaci.
Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel se
5) Schválení předvybraných projektů PRV
V rámci 3. Výzvy PRV bylo registrováno pět projektů v Fichi 2 /modernizace
zemědělských podniků/ . Jeden projekt nesplnil kritéria přijatelnosti. Hodnoceny byly
čtyři projekty. Ve Fichi 3 byl registrován a hodnocen 1 projekt. Seznam projektů
s přiděleným počtem bodů je přílohou č. zápisu VR.
Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření
Způsobilosti. Alokace výzvy na všechna dostupná opatření je postačující.
Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel se
6) Schválení změny finančního plánu IROP, odstranění opatření 3.1.6. Cyklodoprava a
změny indikátorů programového rámce IROP
VR předložen nově zpracovaný FP a návrh změn vč, odůvodnění. V souvislosti
s přepočtem alokace kurzem € k 31.10.2018 je alokace na programový rámec IROP
vypočtena na 54 784 264,20 (částka je nižší než původně stanovená alokace o
4 000 000,-). Ohledně velké poptávky po opatření 1.1.2. základní školy se bude část
prostředků z opatření 3.1.6.Cyklodoprava realokovat na opatření 1.1.1.. Změna
finančního plánu vychází z finančních plánů registrovaných projektů a očekávaného
vývoje realizace projektů. Odstraněním opatření 3.1.6. dojde i ke změně indikátorů.
Usnesení: VR schvaluje změnu finančního plánu programového rámce IROP SCLLD .
VR souhlasí s vyřazením opatření 3.1.6. Cyklodoprava a změnou indikátorů a
finančním posílením opatření 1.1.2. VR pověřuje vedoucího pracovníka SCLLD
k zajištění a pro mítnutí změny do příslušných dokumentů a systémů.
Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel se
7) Zapojení do projektu meziregionální a mezinárodní spolupráce „Living museums“
Prostřednictvím NS MAS ČR byla MAS Vyhlídky oslovena ve věci možnosti zapojení
do projektu meziregionální a mezinárodní spolupráce. Šest španělských místních akčních
skupin(MAS), které fungují v rámci programu LEADER,se spojilo, aby uvedly v život pilotní
program pro projekt spolupráce pro hledání řešení /(SMART)pro uzavřená muzea či vzdělávací
centra nebo muzea s minimální návštěvní dobou. princip spočívá v zavedení bezobslužného
přístupu.
Usnesení: VR schvaluje zapojení do projektu meziregionální a mezinárodní
spolupráce„Living museums“ s níže uvedenými podmínkami:








Účastnit se v pozici partnerské MAS v projektu Museos Vivos / Living Museums”.
Schvaluje, že jako koordinační MAS projektu spolupráce MAS v rámci opatření 19
LEADER místní akční skupinu ADRI VALLADOLID NORTE, spolek pro rozvoj
venkova v Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid.
Schvaluje, že MAS Vyhlídky,z.s. bere na sebe technické a ekonomické závazky, které
vyplynou z účasti na uvedeném projektu.
Pověřuje koordinační MAS, aby jménem a v zastoupení všech účastníků projektu
realizovala všechna potřebná jednání a aby předložila příslušnou dokumentaci včetně
nezbytné technické dokumentace a aktualizovaných rozpočtů, které budou nutné pro
realizaci projektu.
Pověří statutárního zástupce či jím pověřenou osobu (Jméno a příjmení a č. OP) k
podpisu budoucí Smlouvy.
Zplnomocní zástupce do Rozhodovacího orgánu projektu spolupráce buď svého
předsedu nebo jiného člena vedení nebo kanceláře spolku, dle možností.

Hlasováno 5pro- 0proti-0zdržel

8) Informace o realizaci projektu Vltava I - konference/, založení TO Mělnicko –
Kokořínsko a realizaci projektu MAP II.
VR bere informace na vědomí
Skončeno 18,30
Zapsala G. Čermáková

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

