Zápis z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS
Regionu Pošembeří
konaného dne 12. 12. 2017 od 17,30 hod v kanceláři Regionu Pošembeří

Přítomni za Monitorovací a kontrolní výbor MAS: FO - Miloš Ciniburk, Ing., Město Český Brod Jitka Šmídová, Ing., Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s. - Lenka Svobodová, Spolek pro
obnovu a rozvoj obce Hradešín - Hana Korbelová, Mgr., Tělocvičná jednota Sokol Kounice - Jaroslav
Košťák
Omluveni za Monitorovací a kontrolní výbor MAS:
Obec Přehvozdí - Václav Bažant, Ing., Obec Chrášťany - Lucie Hyblerová,

Přítomni za kancelář: ing. Šárka Pučálková
Hosté:
Zapsala: Ing. Šárka Pučálková
Ověřovatelé:

Jaroslav Košťák

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)

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod.
Ad 1) Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace jednání, určení
zapisovatele a ověřovatele

1

Na začátku Š. Pučálková přivítala přítomné a popřála jim příjemné svátky a vše dobré do roku 2018,
dále přítomné seznámila s programem této schůzky. Vyzvala přítomné k návrhu na ověřovatele zápisu
a zapisovatele zápisu.
Ad 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
Paní Pučálková seznámila přítomné s procesem schvalování Strategie, uvedla nejdůležitější data a to
první podání SCLLD, druhé podání SCLLD, datum depeše, kdy byla SCLLD schválena, datum kdy
obdržela poslední akceptační dopis o schválení SCLLD.
Dále připomněla přítomným z jakých fondů peníze přes MAS půjdou a jakým způsobem. Uvedla
částku, kterou MAS může rozdělit, kolik peněz z jakých fondů. Dále připomněla Programové rámce,
Jejich názvy a celkovou alokaci.
Dále zmínila postup výzvy od jejího vytvoření až ke schválení řídícím orgánem.
P. Pučálková zmínila i v současnosti vyhlášenou výzvu Sladění rodinného a pracovního života. Její
nejdůležitější termíny a body. Ukázala na ni i práci výborů.
Ad 3) Činnosti jednotlivých výborů MAS (VýKo, MoVý, PrVý)
Paní Pučálková připomněla výborům jejich kompetence a činnosti na základě Statutu společnosti.
Proběhla diskuse mezi výbory.
Paní Pučálková ukázala výborům předpřipravené Kontrolní listy hodnocení. Přítomní si je prohlédli a
vznesli k nim připomínky. Kontrolní listy jsou hlavně pro Výběrovou komisi MAS, která do nich bude
zaznamenávat hodnocení projektů – bodové hodnocení a jejich textové zdůvodnění. Slovo dostal pan
Ciniburk, který má zkušenosti s žádostmi na přímo. Výběrové komisi MAS kladl na srdce podrobné
textové zdůvodnění, jelikož při odvolání žadatele je velmi důležité.
Ad 4) Předpoklad dalšího jednání výborů MAS (VýKo, MoVý, PrVý)
Paní Pučálková připomněla termíny 1. výzvy MAS Regionu Pošembeří a zmínila předpokládané
termíny jednání výborů pro tuto 1. výzvu MAS (výzva OPZ).
Přiblížila i plány na další výzvy z dalších operačních programů a předpokládané termíny jednání
výborů. Připomněla i co je třeba ještě před vyhlášením výzvy udělat a schválit řídícím orgánem.
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: Ing. Šárka Pučálková …………….………………………………………………..….
Ověřil: Jaroslav Košťák………………………………………………………

V Českém Brodě dne 12.12. 2017
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