Zápis z jednání Programového výboru MAS
Název MAS

MÍstni akční skupina POHODA venkova, z.s.

číslo SCLLD

CLLD 15 01

Číslo výzvv MAS

009/03 16 047/CLLD 15 01 071

Alokace výzvy MAS

3 200 000,- Kč

Datum jednání

24.4.2017

Čas jednání

14:30 hodin

MÍsto jednání

Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Seznam účastníků

Programo\ý výbor: lng. Jiří Čtvrtečka, lvo Koláčný, Alena Křížová, lng. Jiří
Petr, Luboš Řehák

071

Kancelář MAS: lng. Tomáš Vidlák

Hosté:
Alokace výzvy MAS -křížovéfinancování

Detail hlasováni ovýslednémhodnoceni

640 000,- Kč

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Přehled hodnocených projektů:
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Příspěvkováorganizace
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01 0

71/0006968

Příměstský tábor Nový Hrádek

Mateřská škola Nový

Hrádek

63,75

745 437,50

0

samosprávným
celkem
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pracovních dnech a v době, kdy nebude službapéčeodětivmístězajištěna.4)DopadprojektubudevýhradněnaúzemíMAS.

Stanovené podmínk1)PříměstskýtáborpracovníchdnechapéčeodětivmistěznadětipředškolníhoIetníchprázdninmůžMetujízajištěnyasrleualž izace projektu:sebudekonatpouze vvdobě,kdynebudeslužbaajištěna(pozorzejménavěku,kdyproněběhemebýtvNovémMěstěnadbapéčeoděti
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Příměstské tábory Bavíme se sportem

Bavíme se sportem

Spolek

63,75

869162,50

0
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Stanovené podmínky realizace projektu:
1 ) U indikátoru 50001 navýšit cílovou hodnotu

na 30.

2) Příměstský tábor se bude konat pouze v

CZ.03.2.65/0.0/0.0/01 0
71/0006972

Základní škola a

Bezpečně do školy

Montessori mateřská
škola Podbřezí

pracovních dnech a v době, kdy nebude služba
péče o děti v místě zajištěna.
3) Společná doprava musí po celou dobu trvání

Příspěvková
organizace
zřizená územním
samosprávným
celkem

projektu plnit podmínky výzvy (pozor na změny

522 556,25

řádů).

4) Dopad projektu bude výhradně na území
MAS.

5) Do rozpočtu projektu uvést návaznost
položek rozpočtu na jednotlivé klíčové aktivity
(příměstský tábor, ranní klub, doprava). U

ěkterých položek je tato návaznost uvedena, u
ěkterých chybí.

Jméno a příjmeni

Zájmová oblast
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3 Zemědělské a nezemědělsképodnikání,zaměstnanost,lesnictvía péčeokrajinuaprofesnívzdělávání
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lng. Jiří Čtvrtečka

2 Služby pro obyvatele a návštěvniky vč.CR
lvo Koláčný

1 Základní vybavenost obcí, veřejnásprávaaspolupráce

V/',/#

Alena Křížová

3 Zemědělské a nezemědělsképodnikání,zaměstnanost,lesnictvía péčeokrajinuaprofesnívzdělávání
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lnq. Jiří Petr
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2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.CR

Luboš Řehák
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