
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 24.4.2018  

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

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 16:00 hodin  

Program:  

1) Hodnocení OP Zam. – předvýběru projektů 

2) Podání žádosti MAP II. – projekt z dotačního titulu MŠMT  

3) Informace o realizaci Strategie – vyhlašování výzev,  vnitřní dokumenty 

                                                                          

Ad 1) Hodnocení OP Zam. – předvýběru projektů 

           Schůze ke schvalování  projektů rozhodovacím orgánem  musí být oznámena 5 prac. dnů    

           formou depeše  v systému CSSF 2014+. termín pro schůzku je stanoven na 3.5.2018, od   

          18.00 hod.. V každé výzvě byl registrován 1 projekt, alokace na danou výzvu kromě   

           prorodinných opatření nebude vyčerpána. Nejdříve byly zpracovány podpůrné posudky  

           a následně byly projekty i s kontrolními listy předloženy hodnotitelům: 

         Přehled výzev a registrovaných projektů: 

 

Seznam přijatých žádostí o podporu ve Výzvě č. 1 OPZ  č. 294/03_16_047/CLLD_16_02_053 
 

Výzva č. 1 MAS Vyhlídky, z.s. – Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu 

se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

 
Registrační číslo Žadatel IČO Název projektu Místo realizace 

projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009384 
Fokus Praha, 

z.ú. 
45701822 

Multidisciplinární 

tým Vyhlídky 
Mělník 

 
Seznam přijatých žádostí o podporu ve Výzvě č. 2 OPZ č. 295/03_16_047/CLLD_16_02_053 

 

Výzva č. 2 MAS Vyhlídky, z.s. – Prorodinná opatření 
Registrační číslo Žadatel IČO Název projektu Místo realizace 

projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009395 
Město 

Liběchov 
00237019 

Příměstský tábor 

Liběchov 
Liběchov 

 

  
Seznam přijatých žádostí o podporu ve Výzvě č. 3 OPZ č. 290/03_16_047/CLLD_16_02_053 

 

Výzva č. 3 MAS Vyhlídky, z.s. – Podpora inovativních forem zaměstnávání 
 

Registrační číslo Žadatel IČO Název projektu Místo realizace 

projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009383 
LEGATO CZ 

s.r.o. 
24787191 Legato pomáhá Mělník 

 

            

 Usnesení: VR bere informace na vědomí a schvaluje termín schůze pro schválení projektů, 

které se bude konat dne 3.5. 2018 od 18,00 hod. v kanceláři MAS Vyhlídky 

 

 

 

 

 



Ad 2) MAP II. 

          Sestaven realizační tým, zapojeno bude 44 škol z 51 dle IZO, se zahájením fyzické   

         realizace je plánováno 1.1 2019. Požádání žádosti o dotaci je plánováno do 15.5.2018 

         Usnesení: VR schvaluje podání žádosti on dotaci do výzvy č. 02_17_047 z VVV na       

         projektovou žádost MAP II. pro ORP Mělník. 

      /schváleno všemi hlasy/ 

 

Ad 3) Informace o realizaci Strategie – vyhlašování výzev,  vnitřní dokumenty 

           IROP: Vyhlášeny dvě výzvy na podporu předškolního vzdělávání a základních škol do   

                       26.6.2018. 

           OP Zam: Vyhlášeny dvě výzvy na podporu rozvoje sociálního podniku do 25.5. 2018 a   

                           podporu komunitních center do 2.6.2018  

           PRV: výzva trvá, ukončení 31.5.2018 

 

           

 

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

Skončeno v 18,00 hod. 

 

Zapsala G. Čermáková  

    

                                                                    

                                                                             Anneliese Beníšková,v.r. 

                                                                               Předsedsedkyně spolku 


