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zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č[  2017-10 dne 1[12. 2017

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Př/'forr7r)/...  dle  prezenční  listiny

Průběh Éednání:

1)   Předseda   MAS   zahájil   jednání   v9:00   hodin.   Na   úvod   přivítal   všechny   přítomné   a

konstatoval,  že  Programový  výbor  je  v  počtu  7   přítomných  usnášeníschopný.   Předseda
informoval,  že  na jednání  byli  pozváni  zástupci  Kontrolní  a  monitorovací  komise  a  bývalý

předseda  Luboš  Řehák.

Přítomným    byl    představen    plán    dnešního    jednání,    přičemž    předseda    do    bodu    2

Financování  MAS  požádal  o  doplnění  o  informaci  k výši  členských  příspěvků  na  rok  2018

a  o  podání žádosti  nečlenským  obcím  o  příspěvek  (dar).

Upravený  program  byl  následně odsouhlasen.

Schválený uDravený Droaram iednáhí
1.  Zahájení,  schválení  programu,  zapisovatele  a  ověřovatelů.
2.  Financování  MAS:

-informace o jednání s Českou  spořitelnou,  a.s.  (úvěry),
-zrušení účtu  u  Raiffeisenbank a.s.,
-  informace  k členským  příspěvkům  na  rok  2018  a  žádostem  o  příspěvek  (dar)  u

nečlenských  obcí.
3.  Místní  akční  plány  11

4.  MHF  F.L.  Věka

5.  Výběr projektů  ve výzvách  IROP  2  a  IROP  3
6.  Aktualizace  interních  postupů  IROP
7.  Harmonogram  výzev IROP  na  rok 2018
8,  Výzva  MAS  na  infrastrukturu  SŠ a VOŠ  (IROP 7)
9.  Výzva  PRV  2,  informace  o  zařazení čl.  20  do  PRV
10.  Informace  o  možném  rozšíření SCLLD  o  programový  rámec OPŽP
11,  Výzva  OPZ  5  Zaměstnanost I
12.  Zajištění expertního  posudku  k  hodnocení v  OPZ
13.  Závěr

Usnesení č.  17/PV-10/001
Programovýi' výbor MAS-Pv schvaluje program jedhání.

Hlasování:  PRO -7, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Následně  byl  zapisovatelem  zvolen T.  Vidlák,  ověřovateli  A.  Křížová  a  E.  Horáková.

Místní akční skupina POHODA venkova, z,s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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usneseníč,yy±?^/pv-io/oo2
Pr.ogramový výbor MA§LPv schvaluje zapisovatelem Tomáše Vidláka, ověřovateli
Aleftu  Křížovou  {Obec  Deštné  v Orlických  horách)  a  Ester  Horákovou  (Sdružení
žen  Podbřezí, z.s.).

Hlasování:  PRO -7, PFtoTl w 0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Následně   na   jednání   dorazil   Vít   Klouček,   Dis.   (SH   ČMS   -   Sbor   dobrovolných   hasičů

Olešnice v  Orlických  horách),  od  této  chvíle je  přítomno  s  členů.

2)  Na  úvod  druhého  bodu jednání  předseda  informoval  o  schůzce  v České  spořitelně,  a.s.
v  Hradci  Králové  s lng.  Pavlem  Stránským,  manažerem  pro  veřejný  a  neziskový  sektor.
Této   schůzky   se   dne   i6.11.    2017   za   místní   akční   skupinu   zúčastnili   Z.   Drašnar,   A.

Křížová   a  T.   Vidlák.   Během   schůzky   byly   provedeny  změny  v  podpisových  vzorech   za
MAS  -  při  styku  s  bankou  musí  být  vždy  podepsány  dvě  osoby  z  3  možných  (Z.  Drašnar,
A.   Křížová,  T.   Vidlák),   přičemž   razítko  se   neuvádí.   Dále   byl   novému   předsedovi   zřízen

přístup  do  elektronického  bankovnictví,  kterým  v současné  době  disponuje  on  a  účetní  R.
Holečková .

Dále   byla   na   místě   podána   Žádost   o   poskytnutí   úvěru   pro   neziskové   organizace   na
revolvingový  úvěr  ve  výši   1   mil.   Kč  na   předfinancování  dotace  ,,SCLLD   pro  území  MAS

POHODA  venkova``.

Poté  proběhla  informace  k  možným  bankovním  úvěrům  na  realizaci  projektů  MAP  11.  Ing.

Stránský   informoval,   že   podat  žádost  o   bankovní   úvěr  je   možné   od   data   předložení
žádosti   o   podporu   vMS2014+,    přičemž   do   vydání   Rozhodnutí   bude   čerpání   úvěru
nejspíše  omezené  a  ručení  bude  zajištěné  blankosměnkou.  Podrobnosti  budou  podle  výše

projektu  a formy úvěru.

Usnesení č.  17/PV-10/003
Programový  výbor  MAS-Pv  bere  na  vědomí  informaci  o  vyjednávání  s Českou
spořitelnou, a.s..

NEHLASOVÁNO.

Žádost  o   revolvingový   úvěr  ve  výši   1   mil.   Kč   na   předfinancování  dotace   ,,SCLLD   pro

území   MAS   POHODA   venkova``   je   před   schválením   na   centrále   v  Praze,   přičemž   lng.
Stránský  pro  potřeby jednání  Programového  výboru  poskytl  podmínky  bankovního  úvěru.
Zajištění je  v  podobě  zástavy  blankosměnkou  bez  avalu  a  zástavou  pohledávek  k  účtům
vedených   u   České  spořitelny,   a.s..   Doba   čerpání    je  od   podpisu   smlouvy  o   úvěru   do

31.12.   2019,   doba   splácení   do   30.9.   2020   nebo   do   10-ti   pracovních   dnů   od   připsání

dotace  na  účet  (co  nastane  dříve).  Stanovena je  proměnná  úroková  sazba  vázaná  na  1-
měsíční  PRIBOR  (1-měsíční  PRIBOR  +   i,80%  p.a.).   Programový  výbor  schválil  uzavření

Smlouvy o  poskytnutí  bankovního  úvěru.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Usne§éní ě.  17/Pvril0/Ů04
Programo\Íý  \Íýbor  MASIPv  schva]uje  přijetí  úvěru  od  České  spořitelny,  a,s.  až
do výše  Kč  1000 000,1  na  předfinancování dotace  na  projekt s házvem  ,,SCLLD
pro  území  MAS  POHODA  vehkova``  se    splatností  do  30,09,2020  nebo  do  10|ti
pracovních dnů  od  připsání dotace ria  účet (co  nastane dříve).  Peněžité závazky
vzniklé  na  základě  této  smlouvy  o úvěru  budou  zajištěny  blahkosměnkou  bez

:::[kuovaa, ZzÍS.t:::: uP%:[sekdéáš::řjřeŤnčtj}:.Js. které   Místní  akčhí  sMm   poHODA
Hlasovánf=  PRQ  M  &f  PF±O"  m  0,  ZdrĚ®l  Še  -0.

SGIWÁLEN®.

:::3Lamzoa#uťubj7críMářse.dTez:věŘUÉgE%.z€áňjíaDHr#nDaErÉt:Fjro:jRo2ngú7.f::::é;
sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Hlasování:  PRO -8, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Následně   předseda   MAS   informoval   o   účtu   vedeném   u   Raiffeisenbank   a.s.,   který   byl
využíván   především   k  poskytnutým   darům   na   činnost   MAS.   Vzhledem   ktomu,   že   na
tomto  účtu  jsou  jen  minimální  pohyby,  rozhodl  Programový  výbor  o  zrušení  tohoto  účtu,
čímž  pověřil  předsedu.

Usnesení č.17/PV-10/006
Programový MASIPv schvaluje zrušení účtu vedeného u Raiffeisenbank a.s..

Hlasování:  PRO -8, PROTI -0, Zdržel se - o.
SCHVÁLENO.

Dále  předseda   informoval,  že  není  aktuálně  schválena  výše  členských  příspěvků   na   rok
2018,   o   čemž   rozhoduje  Valná   hromada.   Programový  výbor   rozhodl   navrhnout  Valné
hromadě schválit členské  příspěvky  na  rok  2018 ve  stejné výši, jako  byly v  roce  2017,

Usnesení č.17/PV-10/007
Pr'ogramový MAS-Pv schvaluje předložit Valné hromadě návrh  ha \/ýši členských
příspěvků  ha rok 20is ve výši schválené pro rok 2017.

Hlasování:  PRO -8, PROTI -0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

Poté  předseda  informoval,  že  každý  rok  byla  na  nečlenské  obce  z  území  podávána  žádost
o  příspěvek  (resp.  dar),  přičemž  by  bylo  dobré  zažádat  i  na  rok  2018,  s čímž  Programovyý
výbor souhlasil.

Usnesení č.  17/PV-10/008
Programový MASIPv schvaluje  předložit žádosti o finanční příspěvek (resp,  dar)
na nečlehské obce z území MAS na rok 2018,

Hlasování;  PRO -8, PROTI I o, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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3)   V  bodu   věnovaném   místním   akčním   plánům   vzdělávání   0.   Prázová   informovala   o
uskutečněném    auditu     Ministerstva    financí    na     projektu     Místní    akční    plán     rozvoje
vzdělávání   na   území   SO   ORP   Dobruška.    Návrh   zprávy   o   auditu   operace   byl   zaslán

v  podkladech,  předseda  MAS  dne  24.1i.  2017  odeslal  souhlas s  návrhem  zprávy.

Usnesení č.  17/PV11o/oog
Pr®gramový  výbor   MAŠ-Pv   bere   na   vědomí  informaci   o   provedeném   auditu
Mihisterstva financí m MAP Dobrušsko a  Návrh zprávy o auditu operace.

NEHLASOVÁNO.

K   navazujícím    projektům    Místních   akčních    plánů   vzdělávání   hlavní   manažerka    MAP

informovala  o  vyhlášení  výzvy  (15.11,  2017)  k  předkládání  žádostí  o  podporu  a  o  účasti

na  semináři  k této výzvě  dne  21.11.  2017  v  Praze.  Bylo  konstatováno,  že  by  bylo vhodné

plynule  pokračovat  s  realizací  projektů  od  1.1.  2018  a  to  po  dobu  48  měsíců.  Vzhledem
ktomu,   že   MŠMT   bude   provádět   průběžnou   uzavírku   příjmu   žádostí,   kancelář   MAS

připraví  žádost o  podporu  a  odešle ji  nejpozději  do  15.2.  2018  prostřednictvím  MS2014+.
Vydání   právního   aktu   se   očekává   cca   koncem   června   2018.   Na   sekretariát   RSK   byla
zaslána  žádost  o  schválení  nositele  MAPů  11  na  území  ORP  Dobruška  a  ORP  Nové  Město

nad  Metují,  kterou  podepsali  starostové  obou  zapojených  oRP.  Nositel  vč.  území  by  měl
být schválen  na  prosincovém jednání  RSK.

S  ohledem   na   to   bude   potřeba   zajistit   předfinancování   prostředků,   přičemž   s Českou
spořitelnou  je  předjednáno  podání  žádosti  o  bankovní  úvěr  ihned  po  předložení  žádosti  o

podporu  v  MS2014+.  Z tohoto důvodu  bude  u  projektů  na  první období  nastaven  úsporný
režim.

Usnesení č.  17/PV-10/010
Programový   výbor   MAS-Pv   schvaluje   realizaci   havazující   projektů   Místních
akčních  plánů vzdělávání 11 pro ORP Dobruška a ORP Nové  Město nad  Metují od

:::bo2zodlě:;g:v|ěš:j:2koa|nscea,áĚOYfřsuj:ř:::odžseendíumjĚá::::Lospčoedspk:ruusvpťřŤt2e?nlo4u+,
a.s. oh]edně zajištění bankovních úvěrů na předfinancování obou projektů.

Hlasování:  PRO -8, PROTI -0, Zdržel se -0,
SCHVÁLENO.

Následně   na   jednání   dorazil   lng.   Jiří   čtvrtečka   (EKOFARMA   Strakovec   s.r.o.)   a   Jan

Rozínek  (SK  Dobré,  z.s.),  od  této  chvíle je  přítomno  10  členů.

4)  V  rámci  bodu  věnovaném  MHF  F.L.  Věka  předseda  na  jednání  přivítal  Luboše  Řeháka,

který   byl   zodpovědný   za   organizaci    Mezinárodního   hudebního   festivalu    F.L.   Věka   a

požádal   jej,   aby   vysvětlil    některé   nejasnosti   ohledně   konečného   vyúčtování   tohoto
festivalu.    Pan    Řehák    následně    podal    odpovídající    vysvětlení.    Dále    předseda    MAS
informoval,  že  do  budoucna  by  mělo  být  rozhodnuto  o  tom,  zda  chce  být  MAS  i  nadále

uváděna  jako  partner  MHF.   Důvodem  je,  že  na  Valné  hromadě  konané  dne   19.9.2017
bylo  schváleno  následující  usnesení:

Místní akční skupina POHODA venkova, z]s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Usnesení  č.17/VH-34/008  Valná  hromada  MAS  Pv  souhlasí  s  tím,  že  od  roku  2018  bude

pořadatelem  Mezinárodního  hudebního  festivalu   F.L.  Věka  spolek  PROVARHANV  z.s.   (ič:
04692896)  za  podpory  Místní akční skupiny  POHODA venkova,  z.s,,

V současné  době je  známo,  že  MHF  bude  pořádat  Beseda  Val  z.s,,  což je v  rozporu  s výše
uvedeným     usnesením.     Programový    výbor    na     příštím    zasedání     připraví     podklady
k  projednání tohoto  bodu  na  Valné  hromadě  MAS.

U§neseníčH^jLZJPV[10LZQfl
Programový  výbor   MASIPv   bere   na   vědomí   informace   pana   Luboše   Řeháka
týkající se konečného vyúčtování MHF F.L. Věka.

NEHLASOVÁNO.

Následně  na jednání dorazil  Ondřej  Daněk,  Dis.  (Joseph  Michael  Barton  Dobenin),  od  této

chvíle je  přítomno  11  členů.

5)  V dalším  bodě  T.  Vidlák  informoval  o  administraci  výzev  z  programového  rámce  IROP

(2  infrastruktura  základních  škol  1,  3  Bezpečnost  dopravy  i).  Dne  21.il.  2017  proběhlo
zasedání  Výběrové  komise  MAS,   na   kterém   bylo   provedeno  věcné   hodnocení  projektů
zobou    výzev.    Následující    den    byly    výsledky    zveřejněny    žadatelům    vMS2014+    a
rozeslány  interní  depeše.  Vzhledem  k tomu,  že  všichni  žadatelé  se  vzdali  možnosti  podat

žádost   o   přezkum,   mohl   Programový   výbor   na   svém   zasedání   rozhodnout   o   výběru

projektů v těchto výzvách.

2.\Íýzva MAS POHODAIIROPIlnfrastruktura základních škol I
Na   úvod   jednání   k této   výzvě   byli   přítomní   členové   vyzváni   k  prostudování   Etického

kodexu   osoby   podílející  se   na   hodnocení   či   výběru   projektů,   čímž   byl   prověřen   střet
zájmů  jednotlivých  přítomných  členů  Programového  výboru  -  ve  střetu  zájmů  se  v této
výzvě  ocitli  Bc.  Zdeněk  Drašnar  (MĚSTYS  NOVÝ  HRÁDEK)  a  Jan  Rozínek  (SK  Dobré,  z.s.).

Tito členové se  neúčastnili jednání a  výběru  projektů  v této výzvě.

Složení Programového výboru  pro výběr projektů  v této výzvě je tedy následující:
Celkem    přítomno    9    členů    zll,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Programový    výbor   je
usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 4 44,45  0/o
Neziskový 2 2 2 , 2 2  0/o
Soukromý 3 33,33  %

CELKEM 9 100 0/o

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o   výběru   projektů   minimálně   50°/o   hlasů

náleží  partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  5i8  01  Dobruška
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Zájmová skupina Počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí,  veřejná  správa  a  spolupráce 4 44,45 %
Služby  pro obyvatele a  návštěvníky vč.  CR 3 3 3 , 3 3  o/o

Zemědělské   a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a   péče   o 2 22,22  0/o
krajinu  a  profesní vzdělávání

CELKEM 9 100 0/o

Do   výzvy    byly   předloženy   2   žádosti   o   podporu,    které   prošly   kontrolou   formálních

náležitostí    a    přijatelnosti    a    splnily    podmínky    věcného    hodnocení.    Na    výzvu    bylo

z  prostředků  EFRR  alokováno  celkem  7  mil.   Kč,  přičemž  oba  projekty  v  souhrnu  z  EFRR

požadují  částku  3  352111,34,-Kč.  Vzhledem  k tomu,  že  alokace  na  tuto  výzvu  nebyla
vyčerpána,  rozhodl  Programový  výbor  o  zařazení  obou  projektů  do  seznamu  vybraných

projektů   z této  výzvy.   Náhradní   projekty  ani   nevybrané   projekty   nebyly  v této  výzvě
stanoveny.

U_s_meseníftžzE!Z±É2ZflÉ2
Programový   výbor   MAS-Pv   schvaluje   Seznam   vybraných   žádostí   o   podporu
v2.výzvě      MAS      POHODA-iROP-infrastruktura      základních      Škol      i      (číslo
030/06_16_075/CLLD_15_01_071).

Hlasování:  PRO -9, PROTI -0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška



ffi© ffi ® E}A W E ffiH # i® qffi
m    [    C`.    t    n    j          .a     k    ť.    n    í          ís    iú    W    L{2    1    n      3

Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 2
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. Číslo výzvy MAS: 030/06_16_075/CLLD   15   01   071

Číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace vyzvy MAS z EFRR: 7  000  000,-  Kč

Název výzvy MAS: 2.výzva  MAS  POHODA-IROP-Infrastruktura  základních  škol  1

Poř. Reg istra\čn'í Í'čí9]\o Název žadatele Název projektu Ič Bodové Výsledek příspěvek Datum ,'a iča\s
hodnocehí věcnéhohodnoceni Unie z EFRR registracevMS2014+

1. CZ.06.4.59/0.O/0.0/16_075/0006587 M ĚSIYS              N OVÝ Zajištění  bezbariérovosti  -výtah 00272884 45 žádost      o      podporu 2  277  281,10,- 29.9.  2017
HRÁDEK do  ZŠ  Nový  Hrádek splnHa             podmínkyvěcnéhohodnoceni 9 : 26 : 44

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006533 OBEC  DOBRÉ Rekonstrukce odborné učebny - 00274861 35 žádost      o      podporu 1  074 830,24,- 27.9.  2017
dílny  ZŠ  Dobré splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 12:03:26

CELl(EM 3 352111,34,-

Místní akční skupina POHODA venkova, z[s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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3[\ÍÝzva  MAS POHODAIIROPIBezDečnost doDra\Ív I
Na   úvod   jednání   ktéto   výzvě   byli   přítomní   členové   vyzváni   k  prostudování   Etického

kodexu   osoby   podílející  se   na   hodnocení   či   výběru   projektů,   čímž   byl   prověřen   střet
zájmů  jednotlivých  přítomných  členů  Programového  výboru  -  ve  střetu  zájmů  se  v této
výzvě   ocitl   lng.   Michal   Beseda   MBA   (Město   Nové   Město   nad   Metují).   Tento   člen   se

neúčastnil jednání a výběru  projektů v této výzvě.

Složení Programového výboru  pro výběr projektů v této výzvě je tedy  následující:
Celkem    přítomno    10    členů    zll,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Programový   výbor   je

usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 4 40  0/o

Neziskový 3 30%
Soukromý 3 30  0/o

CELKEM 10 100 0/o

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o   výběru   projektů   minimálně   50°/o   hlasů
náleží  partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Zájmová skupina počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí,  veřejná  správa  a  spolupráce 4 40  0/o
Služby  pro obyvatele a  návštěvníky vč.  CR 4 40  0/o
Zemědělské   a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a   péče   o 2 20  0/o
krajinu  a  profesní vzdělávání

CELKEM 10 100 0/o

Do   výzvy   byly   předloženy   4   žádosti    o    podporu,    které    prošly   kontrolou   formálních

náležitostí    a    přijatelnosti    a    splnily    podmínky    věcného    hodnocení.    Na    výzvu    bylo

z  prostředků  EFRR  alokováno  celkem  7  mil.  Kč,  přičemž  všechny  čtyři  projekty  v  souhrnu

z  EFRR  požadují  částku  7  477  089,66,-  Kč.  Při  výběru  projektů  v této  výzvě  Programový
výbor   přihlédl   k  plnění   indikátorů   vSCLLD   -dle   aktuálně   platné   strategie   se   MAS   v

opatření   programového   rámce   CLLD   1.i   Bezpečnější   a   ekologičtější  doprava   zavázala
zrealizovat  celkem  3  realizace  vedoucí  ke  zvýšení  bezpečnosti  v dopravě.  S ohledem  na

to   Programový  výbor   nenavýšil   alokaci   na   tuto   výzvu   a   hraniční   projekt  zařadil   mezi

náhradní   projekty.    Do   Seznamu   vybraných   žádostí   o   podporu   tak   byly   zařazeny   3
žádosti,  do  Seznamu   náhradních  žádostí  o  podporu   byla  zařazena   1  žádost  o  podporu

(hraniční  projekt),  Seznam  nevybraných  žádostí o  podporu  nebyl  stanoven.

Usneseníč,1ZLPM=±É!ZÉ2±E
Programový  výbor  MAS-Pv  schvaluje  Seznam  vybraných  žádostí  o  podporu  a
Seznam     náhradních     žádostí    o     podporu     v3.výzvě     MAS     POHODAIIROP-
Bezpečnost dopravy I (číslo 044/06_16_038/CLLD_15_01_071).

Hlasování:  PRO -10, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Seznam vybrahých žádostí o podporu ve výzvě IROP 3
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. Číslo výzvy MAS: 044/06_16_038/CLLD_15_01_071

Číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace výzvy MAS z EFRR: 7  000  000,-  Kč

Název výzvy MAS,: 3.výzva  MAS  POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy 1

Poř. RegistračhíÁčíslo Název žadatele Název projektu Ič Bodové Výs]edek Příspěvek Datum a ,'ěas
hodnoceni věcnéhohodnocen] Unie z  EiFRR registraaeVMS20|Á4i+    ,

1. CZ.06.4.59/O.0/O.O/16_038/0006384 Město    Nové   Město Bezpečnost dopravy ve městě - 00272876 45 žádost      o      podporu 2 542 770,95,- 19.9.  2017

nad  Metují stavební úpravy chodníku  v  uliciNaStrážnici splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 15:00:46

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006385 Město    Nové    Město Bezpečnost dopravy ve městě - 00272876 45 žádost      o      podporu 2 955 494,65,- 19.9.  2017

nad  Metují chodník TGM  -  Kaštánky splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 15:02:51

3. CZ.06.4.59/O.0/0.0/16_038/0006377 OBEC  SEMECHNICE Chodník a  parkovací stání v obci 00275361 30 žádost      o      podporu 799 354,70,- 19.9.  2017

Semechnice splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 6:57:47

CELKEM 6 297 620,30,-

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Seznam náhradních žádostí o podporu ve výzvě IROP 3
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. Číslo výzvy MAS: 044/06_16_038/CLLD   15   01   071

Číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace výzvy MAS z E'FRR: 7  000  000,-  Kč

Název výzvy MAS: 3.výzva  MAS  POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy 1

Poř. Registrační číslo Název žadatele Název projektu Ič Bodové Výsledek P,říspěvek Datum a ičas
hodnoceni věcnéhohodnocení Unie z  EiFRR 'registracev'M'S2014+    i

1. CZ.06.4.59/O.O/0.O/16_038/0006560 OBEC                   ČESKÉ Zvýšení  bezpečnosti  dopravy v 00274810 30 žádost      o      podporu 1  179 469,36,- 27.9.  2017

MEZIŘÍČÍ centru  obce České  Meziříčí azajištěníbezpečnépřístupovéchodeckétrasydoZŠČeskéMeziříčí splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni 15:07:35

CELKEM 1  179 469,36,-

Místní akční skupina  POHODA venkova, zLSL
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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6)  V šestém  bodě jednání vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  informoval  o  požadavcích
ŘO  IROP  na   přepracování  interních   postupů   a  to   na  základě  zveřejněných   Minimálních

požadavcích    ŘO   IROP   kimplementaci    CLLD   ze   dne   7.11.    2017.    Na   základě   tohoto
dokumentu   musí  místní  akční  skupiny  provést  aktualizaci  svých   interních   postupů  a  to

tak,     aby    se    výzvy    vyhlašované    od     1.1.     2018    řídily    již    interními     postupy    MAS

aktualizovanými   dle   minimálních   požadavků,  tzn.   s  účinností  od   1,1.   2018.   Na   základě

toho   kancelář   MAS   přepracovala   interní   postupy,   které   Programový   výbor   schválil   a

pověřil  T.   Vidláka  jejich   odesláním   na   ŘO   IROP  ke   kontrole  a  vypořádáním   případných

připomínek.

LJ.srt.es.emÉÉ±ZZE!4=ÉEÍ9±4
Programový   výb®r   MAS-Pv   schvaluje   lnterní   postupy   Místní   akční   skupiny
POHODA   venkova,   z.s.   pr®   programový   rámec   lntegrovaného   regionálhího
operačního pr®gramu  (vydání 1.3)  a  pověřuje T, Vidláka jejich odesláním  na  ŘO
IROP a vyp®řádáním  případných  připomíhek.

Hlasování=  PRO -11, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

7)  V dalším   bodě  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  informoval  o  potřebě  vytvořit  a
schválit  Harmonogram   výzev  v  programovém   rámci   IROP  na   rok  2018.   S ohledem   na
zveřejněné    Minimální    požadavky    ŘO    IROP    k  implementaci     CLLD    zpracovává     MAS

harmonogram  výzev  v  programovém   rámci  IROP  max.   na   1   rok,   nejpozději  do  31.12.
současného   roku,   V  případě   potřeby   zajišťuje   jeho   aktualizaci,   nejdříve   však   k  30.6.

daného  roku.  Návrh  harmonogramu  na  rok 2018  byl  členům  Programového výboru  zaslán
v podkladech  a  následně  po  proběhlé debatě schválen.

Usnesení č.  17/PV-1Q_ZÉ!±E
Programový výbor  MAS-Pv  schvaluje  Harmonogram  \/ýzev  MAS  v programovém
rámci IROP na rok 2018.

Hlasování:  PRO -11,  PROTI -0, Zdržel se -0,
SCHVÁLENO.

8)  Následně  T.  Vidlák  přítomným  představil  návrh  7.  výzvy  MAS  z  programového  rámce
IROP  zaměřená  na  podporu  infrastruktury  středních  a  vyšších  odborných  škol  vč,  kritérií.

Přítomní  výzvu  schválili  a  pověřili  T.  Vidláka  jejím  odesláním  na  ŘO  IROP  a  vypořádáním

případných  připomínek.

Usnesení č.  17/PV-10/016
Programový výbor MASIPv schvaluje 7.výzvu  MAS POHODALIROP-Infrastruktura
středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  1  a  pověřuje  T,  Vidláka  jejím  odesláním
na  ŘO IFtop a vypořádáním případných připomínek,

Hla§ování:  PFto -11, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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9)  V  bodě věnovaném  programovému  rámci  PRV   T.  Vidlák  konstatoval,  že  od  1.12.  2017

je  možnost  začít  předkládat  žádosti  o  schválení  výzev.   Dne  21.11.   2017  byl  na  krajské
síti   MAS   přítomen   lng.   Radim   Petr  z CP  SZIF  v  Praze,   který   potvrdil   informaci,   že  do

31.12.  2018  musí  mít  MAS  zazávazkováno  alespoň  50%  alokace  stanovené  na  opatření
19.2.1,  což  činí  9  629  410,-Kč.  Aktuálně  na  RO  SZIF  v  HK  probíhá  administrace  žádostí

předložených  ve  výzvě  PRvl  a  v  případě,  že  všechny  žádosti  budou  v  pořádku,  mělo  by
být   zazávazkováno   8  598  256,-   Kč   a   ke   splnění   podmínky   by   tedy   zbývala   částka
1031  154,-Kč.

Již  dříve   Programový  výbor  přijal   usnesení,   že  ve  výzvě   PRV2   budou   vyhlášeny  Fiche,

které  doposud  MAS  nevyhlásila,  tedy  FI  Vzdělávací  a  informační  akce,   F5  Společenský

potenciál   lesů   a   F7   Polní   cesty.   S  ohledem   na   nutnost   zazávazkovat   alespoň   500/o   a
ne].asnou  absorpční  kapacitu  u  plánovaných  Fichí,  rozhodl  Programový výbor o  dodatečné

zařazení   F4   Založení   a   rozvoj   nezemědělských   činností   a   F6   Lesnické   technologie   a

produkty  do  druhé  výzvy  z  programového  rámce  PRV.  Dále  Programový  výbor  pověřil  T.
Vidláka  předložením  žádosti  o  schválení výzvy  na  RO  SZIF  HK  a  vypořádáním  případných

připomínek.

Usnesení č.  17/PV-10/017
Programový  výbor   MAS-Pv  schva]uje  vyh]ášení  druhé  výzvy  z programového
rámce  PRV  (PRV2)  a  pověřuje T,  Vidláka  předložením žádosti  o schválení výzvy
na  RO SZIF HK a vypořádáním  případných  připomínek.

Hlasování:  PRO -11, PROTI -0, Zdrže[ se -0.
SCHVÁLENO.

Poté    byli    přítomní   seznámeni    s  předpokládaným    zařazením    čl.    20    Nařízení    PRV   do

implementace  strategie  CLLD  od  roku  2019  s  využitím  stávajících  alokací  MAS.

Usnesení č.  17/PV-10/018
Programový výbor MAS-Pv bere  na vědomí informaci o možnosti zařazení čl.  20
Nařízení PF{V do implementace SCLLD od  roku  2019.

NEHLASOVÁNO.

10)   Poté   vedoucí  zaměstnanec   strategie   CLLD   informoval   o   možnosti   rozšířit   realizaci

strategie     CLLD     o     programový     rámec     OPžP,     nebot'    MV     OPžP     schválil     rozšíření

podporovaných  aktivit  pro  místní akční skupiny.  Předpokládá  se  vyčlenění  10  mil.  Kč/MAS

(bez  navýšení  režijních   nákladů   MAS),   přičemž   bude   nutné  upravit  stávající  strategii   a
doplnit  programový  rámec  OPŽP.  Mezi  podporované  aktivity  bude  patřit  Realizace  ÚSES,
Protierozní  opatření  a   Revitalizace  funkčních   ploch   a   prvků   sídelní  zeleně.   Programový

výbor  rozhodl  o  zapojení  MAS  do  OPŽP  a   pověřil  T.  Vidláka   přípravou  změny  strategie

CLLD.

Místní akční skupina  POHODA venkova, zLSL
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Usnesení čL  17/PV|10/019
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Hlasování:  PRO -11, PROTI -0, Zdržel se -0]

SCHVÁLENO.

11)   Dále  T.   Vidlák   informoval,   že  se  v  území  objevili   dva   zájemci   o  čerpání  finančních

prostředků  na  podporu  zaměstnanosti  z  programového  rámce  OPZ.  MAS  doposud  na  toto
opatření  neměla  vyhlášenou  výzvu,  na  kterou  má  dle  stávající  alokace  vyčleněnou  částku
2,7  mil.  Kč.  Na  základě  výše  uvedených  skutečností  Programový  výbor  schválil  vyhlášení

páté výzvy z  programového  rámce  OPZ  a její  přípravou  pověřil T.  Vidláka.

Usnesení č.17/PV-10/020
Programový   výbor   MAS-Pv   schvaluje   vyhlášení   výzvy   zOPZ   zaměřené   na
podporu zaměstnanosti a pověřuje T. Vidláka přípravou této výzvy.

Hlasování=  PRO -11,  PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

12)   V  předposledním    bodě   jednání   vedoucí   zaměstnanec   strategie   CLLD    informoval

přítomné  o  nutnosti  zajistit  pro  výzvy  z  programového  rámce  OPZ  podpůrné  hodnocení
dle    kritérií    pro    věcné    hodnocení    dle    výzvy    MAS    zpracované    osobou    sodborností
v oboru/oblasti,  na  kterou  je  projekt  zaměřen.   Na  základě  vyhlášených  výzev  zaslal  na
MAS  svoji   nabídku   Mgr.  Jan   Martínek,   který  by  byl  ochoten  ve  stanovených  termínech

vypracovat  odborné  posudky  potřebné  pro  zasedání  Výběrové  komise.   Nabízená  částka
za  zpracování   1  odborného  posudku  je  2 400,-   Kč,   což  je  v souladu  s  limitem   na  tuto
službu  uvedeným  ve  Specifických  pravidlech  pro  SC  IROP 4.2.  Programový  výbor schválil

p.  Martínka  zpracovatelem  odborných  posudků  ve výzvách  z  programového  rámce  OPZ.

Usnesení č,17/PV-10/021
Programový    výbor    MASIPv    schvaluje    Mgr.    Jana    Martínka    zpracovatelem
odborných  posudků pro potřeby věcného hodnocení ve výzvách z prograniového
rámce OPZ.

Hlasování:  PRO -11, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

13)  V posledním  bodě  se  členové  Programového  výboru  dohodli,  že  příští  jednání  bude
vpátek    19.1.    2017    od    9    hodin,    přičemž    na    programu    bude    mimo   jiné    značení

regionálních   výrobků,    budoucnost   MHF   F.L.   Věka   a   příprava   rozpočtu   na   rok   2018.

Předseda  poděkoval  všem  přítomným  za  účast a  v  11:55  h,  ukončil jednání,

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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V  Dobrušce  dne  1.  prosince  2017

Zapsal:

Ing.  Tomáš  Vidlák

Ověřovatelé :

Alena  Křížová

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška


