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Soulad mezi Region Pošembeří o.p.s.
lidmi, přírodou
a tvořením
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Jednání výborů MAS Region
Pošembeří
úterý 12.prosince 2017
Kancelář Regionu Pošembeří, Český Brod
17.30 hod. – 19.00 hod.
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Navržený program:
1. Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace
jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Aktuální informace o schválené Integrované strategii území Pošembeří
(SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OPZ a
IROP) v r. 2017 a v r. 2018
3. Činnosti jednotlivých výborů MAS (VýKo, MoVý, PrVý)
4. Předpoklad dalšího jednání výborů MAS (VýKo, MoVý, PrVý)
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Navržený program:
1. Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace jednání, určení
zapisovatele a ověřovatele
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Navržený program:
2. Aktuální informace o schválené Integrované strategii území Pošembeří (SCLLD) pro
období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OPZ a IROP) v r. 2017

- 22.12.2015 - MAS podala v 1. kole výzvy
- 30.6.2016 – MAS opětovně podala v 2. kole výzvy
- 17.8.2017 – MAS obdržela depeši: „ Žádost o podporu strategie č.
CLLD_16_02_022 - "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Region Pošembeří" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných
řídicích orgánů.“ Strategie byla schválena.
- 28.8.2017 MAS obdržela poslední akceptační dopis - schváleno
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Odkud půjdou peníze
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Navržený program:
2. Aktuální informace o schválené Integrované strategii území Pošembeří (SCLLD) pro
období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OPZ a IROP) v r. 2017

Přes MAS můžeme rozdělit cca 81 milionů korun
Z toho jsou možné tři operační programy
IROP za 52,8 milionu
OPZ za 10,4 milionu
PRV za 16,8 milionu
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Přehled jednotlivých programových rámců a peněz dle schválené SCLLD
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Kancelář MAS

Konzultace
Vyhlášení
pro
výzvy
žadatele

Uzávěrka

Kontrola
formálních
náležitostí a
přijatelnosti

VýKo

PrVý

Věcné
hodnocení

Výběr
projektů

CRR

Závěrečné
ověření
způsobilosti

ŘO

Schválení
řídícím
orgánem
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SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy:
6.11. 2017
Ukončení výzvy:
8.1. 2018
Celková alokace:
2 100 000 Kč
Minimální výdaje: 400 000 Kč, maximální výdaje 1 050 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu: 31.10.2021
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3. Činnosti jednotlivých výborů MAS (VýKo, MoVý,
PrVý)
Programový výbor MAS je rozhodovací orgán MAS (PrVý)
➢ schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s
Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
➢ schvaluje výzvy k podávání žádostí,
➢ tvoří hodnotící kritéria
➢ schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména hodnotící
kritéria pro výběr projektů,
➢ vybírá a schvaluje projekty k realizaci a stanovuje výši alokace
výzvy na základě návrhu výběrového orgánu (VýKo MAS),
➢ svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
➢ rozhoduje o vytvoření/vymezení zájmových skupin a o příslušnosti
partnera MAS ke konkrétní zájmové skupině
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3. Činnosti jednotlivých výborů MAS (VýKo, MoVý,
PrVý)
Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS (VýKo)
➢ provádí věcné hodnocení projektů
➢ provádí seznam předvybraných projektů na základě počtu bodů,
dosažených ve věcném hodnocení; o konečném předvýběru projektů
jedná ve sboru (kolektivně)
➢ vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty
náhradní (v případě IROP).
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3. Činnosti jednotlivých výborů MAS (VýKo, MoVý,
PrVý)
Monitorovací a kontrolní výbor MAS je kontrolním orgánem MAS (MoVý)
➢ projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
➢ dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD,
➢ nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a
kontroluje tam obsažené údaje,
➢ svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže
to vyžadují zájmy MAS,
➢ vyřizuje stížnosti žadatelů na činnost MAS, dle specifických pravidel ŘO,
vyřizuje žádosti o přezkum a stížnosti,
➢ zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)
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PrVý)

14

Platnost dne:

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v Opatření č. 01 Do práce i do školy bezpečně a v pohodě
Integrované strategie MAS Region Pošembeří
Název výzvy MAS: Výzva 1 - Region Pošembeří - IROP - Bezpečnost 01
Číslo výzvy MAS: 1
Název výzvy ŘO: Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 53
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v Opatření č. 01 Do práce i do školy bezpečně a v pohodě
Integrované strategie MAS Region Pošembeří
Číslo

1.

Název kritéria

Vazba mezi cíly projektu a popisem
klíčových aktivit
(Aspekt účelnosti)

2.

Vazba mezi klíčovými/hlavními
aktivitami a rozpočtem
(Aspekt účelnosti)

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Technická připravenost projektu
(Aspekt proveditelnosti)

Odůvodnění

Klíčové aktivity jsou v souladu s cíly projektu, je mezi nimi jasná a
logická vazba. Klíčové aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a 10 bodů
Žádost o podporu, záložka Cíl projektu a konkrétním a zřetelným způsobem přispívají k jejich naplňování.
Popis klíčových aktivit, relevantní přílohy
s popisem klíčových aktivit (pokud
existují), Studie proveditelnosti/Podklady Klíčové aktivity jsou v ojedninělých případech v nesouladu s cíly
pro hodnocení/Podnikatelský plán
projektu. V těchto případech mezi nimi není zcela jasná a logická
0 bodů
vazba. Tyto nedostatky však nemají podstatný vliv na úspěšnou
realizaci projektu.

Žádost o podporu, záložka Popis
klíčových aktivit, relevantní přílohy s
popisem klíčových aktivit (pokud
existují), záložka Rozpočet, Studie
proveditelnosti/Podklady pro
hodnocení/Podnikatelský plán,
Položkový rozpočet stavby, Stanovení
výdajů za stavbu

Všechny klíčové aktvity jsou reflektovány v rozpočtu projektu. Z
popisu klíčových aktivity je patrné, že nevznikají výdaje, které jsou v 10 bodů
projektu uznatelné a nejsou zohledněny v rozpočtu projektu.

Některé klíčové aktvity projektu (nebo jejich část) nejsou zcela
zohledněny v rozpočtu projektu. Tyto nedostatky však
zanedbatelné a nemají podstatný vliv na úspěšnou realizaci
projektu.

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

3.

Přidělené
Hodnocení
hodnocení/
(body)
NR

0 bodů

10 bodů

Žádost o podporu, Stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení
nebo Čestné prohlášení žadatele, že není
vyžadováno stavební povolení, ohlášení
stavby ani jiné opatření stavebního
Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
úřadu
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu
0 bodů
nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).
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4. Předpoklad dalšího jednání výborů MAS
(VýKo, MoVý, PrVý):
Výběrová komise MAS – 2-3/2018
Programový výbor MAS – 4-5/2018
Monitorovací a kontrolní výbor MAS – dle potřeby
(odvolání žadatele)
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5. Předpoklad dalšího jednání výborů MAS
(VýKo, MoVý, PrVý):
Další plánované výzvy:
březen 2018 – Integrovaný regionální rozvoj
únor 2018 – Program rozvoje venkova
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Vize SCLLD rozvoje Regionu Pošembeří:
Region Pošembeří v roce 2025 je regionem
pro spokojený život, práci i aktivní odpočinek.
Je to region:
dobře vybavený a dostupný
užitečný a zábavný
zdravý a krásný
spolupracující
prosperující
bezpečný
šetrný vůči životnímu prostředí
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Děkujeme za pozornost
Region Pošembeří o.p.s.
Mgr. Miloslav Oliva
Ing. Šárka Pučálková
Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
Tel. 314 001 024 – 025
E-mail: info@posemberi.cz
www.posemberi.cz
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