Zápis z distančního jednání Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. uskutečněné dne 6. 5. – 11. 5. 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle účasti na hlasování – doloženo dokumentem „Protokol o hlasování“
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Hlasování probíhá ve dnech 6. – 11. 5. 2020, přesný termín uveden v Protokolu o hlasování
Program:
1) Hlasování o doporučení projektů k podpoře 6. Výzva PRV
2) Schválení nové verze Interních postupů
3) Informace o standardizaci MAS
1) Hlasování o doporučení projektů k podpoře 6. Výzva PRV
V rámci 6. výzvy PRV bylo vyhlášeno 5 opatření. Registrováno bylo sedm projektů. Jeden
žadatel v rámci výzvy k odstranění nedostatků nedoplnil povinnou přílohu a nepostoupil do
fáze věcného hodnocení.
Opatření PRV
F1 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
F3 Zpracování a uvádění na trh zem.
produktů
F5 Investice do lesnických technologií
F6 Neproduktivní investice v lesích
F8 Základní služby a obnova vesnic

Projekt

Žadatel

Manipulační technika - stavebnictví

ZD Dřísy

Vinařství Liběchov,s.r.o. –Uvádění na trh
Modernizace zpracovatelského provozu
Pořízení teleskopického manipulátoru
LES CHLOUMEK, Mělník
Muzeum Lobeč – příprava prostor

Vinařství Liběchov,s.r.o.
ZD Dřísy
Ing. Jaromír Šimonek
Město Mělník
Obec Lobeč

Bodový zisk a výše nákladů je uvedena v příloze. Alokace na opatření není vyčerpána.
Usnesení: VR doporučuje k realizaci projekty registrované v rámci 6. Výzvy PRV
2) Schválení nové verze Interních postupů
Předkládáme novou verzi Interních postupů MAS Vyhlídky, která reflektuje především změnu
počtu členů orgánů. Z iniciativy ŘO byly přidány drobné úpravy, které lépe postihují proces
hodnocení. Změny jsou dohledatelné ve výčtu změn v úvodu dokumentu.
Usnesení : VR schvaluje Interní postupy IROP MAS Vyhlídky, verze 2.1.
3) Informace o standardizaci MAS
Byla zveřejněna výzva ke splnění standardů MAS pro další programové období. Obec Kluky
zřejmě nebude do úz. působnosti zahrnuta. Byla zpracována metodika, podmínky jsou
obdobné, jako při přípravě 2014+. Záměrem je registrovat žádost o splnění standardů v červnu
t.r.
VR bere informace na vědomí
Příloha: Etický kodex
Tabulka projektů s bodovým ziskem
Interní postupy s vyznačenými změnami

Zapsala G. Čermáková

