zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č, 2018106 dne 3L7. 2018
konaného na Obecním úřadě v Podbřezí (Podbřezí 16, 518 03)
Př/'fomn/... dle prezenční listiny

Průběh iednání:
1)

Předseda

MAS

zahájn jednání vs

hodin.

Na

úvod

přivítal

všechny

přítomné

a

konstatoval, že Programový výbor je v počtu s přítomných usnášeníschopný, přičemž

Město

Nové

Město

nad

Metují

je

zastoupeno

zplnomocněnou

osobou.

Předseda

informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise.

Přítomným byl představen program dnešního jednání, který byl následně schválen.

Scli\/álenÝ Droaram iednánÉ
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů.
2, Výběr projektů ve výzvě IROP 8 -Infrastruktura ZŠ 11
3. Výzvy v programovém rámci OPZ
4. Zpráva o plnění SCLLD za období 1.1.-30.6. 2018

5, Různé

6. Závěr
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Následně byl zapisovatelem zvolen T. Vidlák, ověřovateli A. Křížová a E. Horáková.
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2) V druhém bodě jednání T. Vidlák informoval o administraci výzvy z programového

rámce IROP č[ 8 zaměřené na lnfrastrukturu základních škol 11. Dne 12.6[ 2018
proběhlo zasedání Hodnoticí a Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno a
schváleno věcné hodnocení obou předložených žádostí o podporu. Dne 14.6. 2018 byly
výsledky

zveřejněny

žadatelům

v MS2014+

a

rozeslány

interní

depeše.

Vzhledem

ktomu, že 29.6. 2018 vypršela lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum proti

výsledku věcného hodnocení, přičemž ani jeden z žadatelů této možnosti ve stanoveném
termínu nevyužil (Město Nové Město nad Metují se dne 15.6. 2018 vzdalo práva podat

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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žádost o přezkum), mohl Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru

projektů v této výzvě.
Na úvod výběru projektů ztéto výzvy 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

vtéto výzvě ocitl zástupce Města Nové Město nad Metují. Tento člen se neúčastnH

jednání a výběru projektů v této výzvě.
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usnášeníschopný.

Sektor
Veřejný

Počet

Hlasovací práva

2327

28,6 %42,8%28,6%1000/o

Neziskový

Soukromý

CELKEM

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů
náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.
Do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu,
náležitostí

a

přijatelnosti

a

splnily

podmínky

které prošly kontrolou formálních

věcného

hodnocení.

Na

výzvu

bylo

z prostředků EFRR alokováno celkem cca 3,75 mil. Kč, přičemž oba projekty v souhrnu

z EFRR požadují částku 2 053 770,44,- Kč. Vzhledem k tomu, že obě předložené žádosti
o podporu splnily podmínky věcného hodnocení a v součtu se se svými požadavky vešly

do stanovené alokace výzvy, byly obě žádosti zařazeny do Seznamu vybraných žádostí o
podporu. Seznam náhradních žádostí ani Seznam nevybraných žádostí o podporu nebyl
vytvořen, nebot' požadavky uvedené v žádostech nepřevyšují alokaci stanovenou ve
výzvě MAS.
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Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 8
Název MAS:

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Číslo výzvy MAS:

135/06_16_075/CLLD_15_01_071

číslo SCLLD:

CLLD 15 01 071

Alokace vyzvy MAS (CZV):

3 947 367,- Kč

Název výzvy MAS=
Poř-

8. výzva MAS POHODA -IRoP -infrastruktura základních škol 11

Registrační číslo

CZ.06.4.59/O.O/O.0/16_075/0008511

1.

CZ.06.4.59/O.0/O.0/16_075/0008514

2.

Název ,žadatdle

Město

Nové

Město

Název projektu

Rekonstrukce odborných

nad Metují

učeben ZŠ Malecí

OBEC OHNIŠOV

Zvýšení kvality a dostupnosti

IČ

00272876

Výsledek
věchéhohodnoceni

Bodové
hodnoceni
45

žádost
splnila

00275166

30

vzdělávání v obci Ohnišov

žádost
splnila

o

podporu

Příspěvek
Unie z EFRR
1 249 999,43,-

podmínkyvěcnéhohodnoceni

o

podporu

Datum a cas
registracevMS2014+ ;
4.5. 2018
10:49:35

803 771,01,-

podmínkyvěcnéhohodnocenísvýhradou

4.5. 2018

12:37:39

2 053 770,44,-

CELKEM

Vzhledem k tomu, že žadatel OBEC OHNIŠOV k žádosti o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008514 předložil pouze žádost o vydání
stavebního povolení, splnila žádost o podporu podmínky věcného hodnocení s výhradou. Stavební povolení s nabytím právní moci je žadatel povinen
doložit nejpozději do vydání Právního aktu ŘO IROP.

Místní akční skupina POHODA venkova, zLs.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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3) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o aktuálním

stavu výzev v programovém rámci OPZ. Bylo konstatováno, že do výzev zaměřených na
Sociální začleňování a Podporu zaměstnanosti sice byly předloženy žádosti o podporu,

které ale nesplnily podmínky věcného hodnocení. Vzhledem k tomu, že z těchto výzev
nebylo doposud čerpáno,

bylo navrženo jejich opětovné vyhlášení, s čímž přítomní

sou h l asi l i .
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4)

Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o nutnosti do 20.7. 2018

předložit Zprávu o plnění lsg za období 1.1.-30.6. 2018. Zpráva obsahuje informace o

průběhu realizace SCLLD ve sledovaném období a to vč. vzniklých problémů a možných
budoucích rizik. Zpráva bude podána prostřednictvím MS2014+ a její součástí je i

automaticky generovaný Finanční plán a stav plnění indikátorů. Zprávu je nutné podat

v požadovaném termínu.
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5) V bodě Různé předseda informoval o potřebě prodloužit termín splatnosti Smlouvy o
půjčce na předfinancování činností spojených s realizací projektů MAP 11 a dalších
režijních činností MAS uzavřené mezi místní akční skupinou a Bc. Zdeňkem Drašnarem,

nebot' projekty MAP 11 doposud neznají výsledek věcného hodnocení a výše členských

příspěvků byla schválena teprve nedávno na Valné hromadě (21.6.

2018). Termín

splatnosti byl prodloužen do 31.10. 2018.
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Dále předseda informoval, že oba projekty Místních akčních plánů 11 splnily podmínky

věcného hodnocení. V druhé polovině července bude zasedat výběrová komise MŠMT,
tzn. bude proveden výběr projektů a následně bude přistoupeno k vydání právních aktů,
6) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 8:55 h. ukončH jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z,s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

V Podbřezí dne 3. července 2018

Zapsal:

c±-` NL
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé :

Alena Křížová

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

