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z jednání Progr\amového výboru MAS čL 2018107 dne 21.8. 2018
konahého v Dobrušce (Solnická 791, 518 01)
Př/'ťomn/.,' dle prezenční listiny

Průběh Éednání:
1) Předseda MAS zahájil jednání vs hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že

Programový výbor je v počtu 10 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli
pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise.

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

Schválehý Droaram Éedhání
1,
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů.
Schválení výzev v programovém rámci IROP
Harmonogram výzev OPZ na rok 2019
Informace k realizaci SCLLD (mid-term evaluace, čl. 20 PRV)

5. Informace o neuhrazených členských příspěvcích
6. Různé

7 . 7:áNver

Usnesení č.18/PV-07/001
Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání,
Hlasování: PFto - 10, PROTI I 0, Zdržel se -0,
SCHVÁLENO.

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

U§ne§ení č. 1S/PV-®#/®®a:
Program®vý výb®r MAsipv sehvďluje Eapi§watěi®FŤi Ť®máše Vidláka, Ůvěř®vst€» Ál€nu
Křížovůu (Obee D©štné v ®rlický€h h®rá€h) a E§t©r H®rák®v®u {§druž®ní ž©fi P®dbř®ží, z[g.).

lllasování= PRO - 10, PROTI -0, Zdržel se -0.
SCHVÁLENO.

2) V druhém bodě jednání T, Vidlák informoval o dvou výzvách z programového rámce IROP, které
byly kanceláří MAS připravovány vsouladu se schváleným

Harmonogramem výzev MAS vtomto

programovém rámci na kalendářní rok 2018.

9.výzva MAS POIIODAIIROP-PodDoi-a kultLJrního a Dřírodního dědictví 11
Výzva je nastavena v obdobných intencích jako první výzva zaměřená na toto opatření, přičemž podle
aktuálně platné strategie CLLD jsou na tuto výzvu alokovány všechny zbývající finanční prostředky

z tohoto opatření. Programový výbor projednal nastavení a podmínky výzvy vč. kritérií pro hodnocení a

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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výběr projektů. Dále byly projednány kontrolní listy z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a

z věcného hodnocení.

UfflĚ,§©níš,ůĚiýpv-®7ýůffi
Program®vý výb®r MAŠvPv §€hvďluje 9ěvýžvu MAS P®H©ĎA-ÍŘ®PůP®dp®ra i€ultumíii® a
přirodhíh® dědi€tví iž vĚ] kůntFélHÍ€h ligtů ď p®věřuje vědču€Ííi® =affiěstfiůfič© ©třtiťě©i® €LEÉ}
jejím vyhiášěhíffi a pF®vetiehíffi přípaůnýeh úpFav v d®kuffi@nt@€i kvý=vě jia žákjaďě
požad@v-ků ŘO iR©P,

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

10.vÝz\Ía MAS POHODA-IROPITechnika Dro IZS 11
Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval, že ze strany ŘO IROP byla schválena změna strategie
CLLD, na základě které došlo k úpravě indikátorů v opatření zaměřeném na IZS. Vzhledem k tomu, že

počet zmodernizovaných objektů IZS bude naplněn zvýzvy IROP č. 5, byly na druhou výzvu na
techniku pro IZS vyčleněny všechny zbývající finanční prostředky ztohoto opatření. Výzva je
nastavena

vsouladu

saktualizovanou

strategií

CLLD

a

aktualizovaným

normativem

vybavení.

Programový výbor projednal nastavení a podmínky výzvy vč. kritérií pro hodnocení a výběr projektů.
Dále byly projednány kontrolní listy z kontroly formálních

náležitostí a

přijatelnosti a zvěcného

hodnocení.

Usnesení č.18/PV-07/004
Programový výbor MAS-Pv schvaluje 10.výzvu MAS POHODA-IROP-Tečhnika pro IZS Il vč.

5:onť::]enÁ:::Í:ítpůadanýpcohvš:urjáevťeddookuucíheontzaacťkě#zavněc:asztáa[:g:ep:žLaLdDaťůj#oť#tápš.eníma

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

3) V dalším bodě jednání T. Vidlák informoval o aktuálním stavu výzev v programovém rámci OPZ. Dne

20,8. 2018 byly vyhlášeny opětovné výzvy zaměřené na Sociální začleňování a Podporu zaměstnanosti.
Dále vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o nezávazném zjišťování ŘO OPZ ohledně
možnosti navýšení finančních prostředků na realizaci SCLLD v tomto programovém rámci. V rámci
tohoto zjišťování kancelář MAS uvedla, že by s ohledem na absorpční kapacitu přivítala navýšení
finančních prostředků ve výši cca 2,5-3 mil. Kč na Prorodinná opatření a podle situace cca 1,5 mil. Kč

na Sociální podnikání, což jsou opatření, ve kterých jsou již takřka vyčerpány všechny finanční
prostředky. V případě, že by došlo k navýšení finančních prostředků, mohl by být k podpoře dodatečně
vybrán projekt Mateřského centra Na zámečku, o.p.s., který je v současné době zařazen do tzv.
zásobníku, o čemž kancelář MAS informovala lng. Trunečková z MPSV. S ohledem na výše uvedené a

na nutnost do konce srpna 2018 zaslat Harmonogram výzev v programovém rámci OPZ na kalendářní
rok 2019, byl tento plánovaný harmonogram přítomnými členy schválen.

Ušněsení č. 18/Pvi07/®Ů5
Program®vý výb®r MAši.Pv §€hvaluje HaFffion®gram pián®vaňýGh výE®v MA9 v pF®graffiwém
rámci ®PZ n@ F®k žůi©,

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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4) Ve čtvrtém bodě jednání T. Vidlák informoval o zveřejněných materiálech obsahujících pokyny a
návody k povinné mid-term evaluaci realizace strategií CLLD s využitím dat platných k 31.12. 2018.

Termín pro odevzdání mid-term evaluace na MMR-ORP je do 30.6. 2019, přičemž pokud MAS bude

chtít v roce 2019 zrealizovat výzvu v programovém rámci PRV zaměřenou na čl. 20, bude nutné
evaluaci podle dostupných informací odevzdat cca do poloviny února 2019, aby mohly být projekty
zaregistrovány do 31.8. 2019, jak to určují Pravidla.

Dále bylo konstatováno, že na základě zveřejněných Pravidel pro změny týkající se Programového
rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením byla stanovena podmínka, že alespoň 20°/o
alokace dané MAS určené pro programový rámec PRV bude zazávazkováno do konce roku 2018, jinak
bude MAS sankcionována. Tuto podmínku MAS POHODA venkova již nyní plní (zazávazkováno cca
370/o).

Pravidla pro změny strategií v PRV dále uvádějí, že do střednědobého hodnocení lze změnu finačního
plánu provést pouze v případě, že MAS chce přesunout alokace v rámci obdobných fichí, tzn. fichí,
které spadají do stejné oblasti podpory:

>

zemědělství (F2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků, F7 Polní cesty),

>

potravinářství (F3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů),

>

lesnictví (F5 Společenský potenciál lesů, F6 Lesnické technologie a produkty).

Financování programového rámce PRV k 21[8. 2018
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158 820,-

0,-

158 820,-

zemědělských

5 000 000,-

2 922 518,-

2 077 482,-

v oblasti

800 000,-

127 500'-

672 500,-

1 Vzdělávací a informační akce

2

`

r \

^^č

podniků

3

Konkurenceschopnost

zpracování zemědělských produktů
5 000 000,-

1 509 750,-

3 490 250,-

5 Společenský potenciál lesů

2 800 000,-

1423 241,-

1 376 759,-

6 Lesnické technologie a produkty

3 000 000,-

1429 250,-

1 570 750,-

7 Polní cesty

2 500 000,-

0,-

2 500 000,-

918 870,-

0,-

918 870,-

20 177 690,-

7 412 259,-

12 765 431,-

4

Založení

a

rozvoj

nezemědělských

činností

8 Projekty spoluprace
CELKEM

V případě, že MAS bude chtít vyhlásit výzvu začátkem prosince 2018 a bude chtít zaktualizovat
preferenční kritéria, bude nutné o jejich aktualizaci zažádat co nejdříve,

L#Silě§ĚiiiílyišL.±Ů/Pvůi!7jťiů.ů
Průgram©vý výbór MA§iipv bÉre hď věd®ffií aktuáirií inř©rffla€© k F®aiiEaei ŠeLeLĎĎ
NEHLASOVÁNO,

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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5) V dalším bodě jednání předseda informoval, že následující členové MAS i přes zaslání

připomínek k úhradě nemají k dnešnímu dni zaplaceny členské příspěvky a dlouhodobě
se neúčastní zasedání Valných hromad MAS:

>

Olga Zahradníková (neuhrazeny členské příspěvky za roky 2015, 2016, 2017 a
2018),

>

Farma Olešenka, spol. s r.o. (neuhrazeny členské příspěvky za roky 2017 a 2018).

Podle aktuálně platných stanov MAS (bod 5.12) členství ve spolku zaniká, pokud nejsou

po dva po sobě následující roky placeny příspěvky a člen nejeví o činnost spolku zájem.
0 zániku členství výše uvedených subjektů rozhodne na svém dalším zasedání Valná
hromada, přičemž tyto subjekty budou před zasedáním nejvyššího orgánu MAS ještě

jednou upozorněni na neplnění členských povinností a bude jim stanovena lhůta, do kdy
mají uhradit doposud nesplacené členské příspěvky.

Usne§©ní č.18/PV-07/007
Progrďm®vý výbor MAS-Pv bere na vědomí informaci o neuhrazených čfenských
příspěvcích čienů MAS (Olga zahradník®Váí Farma °`ešenkaJ SP°'ŇÉHrů`Š.ovÁNo.

6) V bodě různé předseda informoval o zveřejněném Zápise zjednání Výběrové komise
Řídicího orgánu OP VVV, které se uskutečnilo dne 20.7. 2018. Na tomto jednání byly

komisí projednány předložené žádosti na realizaci projektů MAP 11. Obě dvě žádosti byly

schváleny s výhradou, neboť u každé z nich je požadováno krácení ve výši 5 600,- Kč
(4 000,-Kč u odborníků,

1600,-u paušálních nákladů).

Na základě závěrů za zasedání

Výběrové komise budou obě žádosti o podporu upraveny a následně budou vydány
právní akty.

llsnesení č.18/PV-07/008
Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí inf®rmaci o aktuálním stavu projektů
Místních akčních plánů il.
NEHLASOVÁNO.
Dále předseda přítomné seznámil se Zprávou nezávislého odborníka o ověření čerpání
dotace

SCLLD

pro

území

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051,

MAS

financované

POHODA

zlROP),

venkova

kterou

(r.č.

vypracovala

auditorská společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. a kterou následně přítomní
členové schválili.

u§něsÉ%flLěLůaLflv-©gťgffiĚ
Pr®gF@m®vý výb®r MA§i-Pv §€hvaluje Zprávu iie=ávi§iáh® ®db®rňíkď ® ®věřeiii

čerpání
dotače
§ČLLD
pro
úEůffií
MA§
P®H©ĎÁ
věnkův@,
(r.č.
CŽ.06.4.59/o.o/Ů.Ů/i§_Ůo3/Ů©Oi®gi, finafl€®vďité Ž ÍŘŮP) ž® dňě 17,7. ŽŮ18,

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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Dále předseda informoval, že nejpozději do konce října 2018 bude nutné svolat Valnou

hromadu, aby mohly být provedeny volby do Výběrové komise, neboť její členové jsou
voleni vsouladu se stanovami na období 1 roku. Sohledem na komunální volby byl

stanoven termín jednání Valné hromady a to ještě před konáním voleb do zastupitelstev
obcí. Valná hromada MAS se uskuteční v úterý 2.10. 2018 od 18 hodin ve Sportklubu

Dynamo ve sportovním areálu v obci Semechnice. Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
rozešle členům informaci o termínu a místě konání.

U§nes©ní č, 18/PV-07/010
Program®vý výb®r MAŠvPv schvď[uje termín a místo zasedání Valné hromady
MAS, které §e uškuteční v ůterý 2.10. 2018 od 18 h. ve Sportklubu Dynamo ve
sportwním areálu v Ůbci Semechnice.
Hlasování= PRo L 10, PROTi -0, Zdržel se I 0.
SCHVÁLENO.

Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o možném zájmu Policie čR o
zodolnění policejní stanice v Dobrušce a o zájmu o další výzvu na bezpečnost dopravy

z programového rámce IROP. Bylo konstatováno, že bude záležet na výzvě zaměřené na
cyklodopravu, která je plánována na konec roku 2018. Po jejím ukončení bude jasné,
jaká je situace v opatření na Bezpečnější a ekologičtější dopravu. Podle toho by případně
bylo zažádáno o změnu strategie CLLD s přesunem finančních prostředků z cyklodopravy

na bezpečnost dopravy a s tím souvisejících indikátorů.

Usnesení č.18/PV-07/011
Programový výbor MAS-Pv berema vědomí informaci o aktuálním stavu výzev
v programovém rámci IROP.
NEHLASOVÁNO.

7) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 9:25 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 21. srpna 2018

Zapsal :

Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé :

Alena Křížová

Místní akční skupina POHODA venkova, z,s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 0i Dobruška

