Zápis z jednání Monitorovacího výboru, Programového výboru, Výběrové komise
MAS Region Pošembeří, o.p.s.
konaného dne 26. 1. 2012 od 17.30 hod v prostorách kanceláře MAS,
Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapsala: ing. Šárka Pučálková

Program jednání:
1. Aktualizace FICHE 4,5 (předešlá Fiche 7) dotvoření nové Fiche 10, 11 pro výzvu
č. 6/2012, návrhy Monitorovacích indikátorů (MI) a preferenčních kritérií (PK)
2. Interní předpis
3. PrVý – schválení Interního předpisu, schválení znění Fichí 4,5,10,11
4. MoVý – rozdělení projektů z výzvy 5/2011

1. Zahájení - Na začátku jednání paní Pučálková přivítala přítomné a poděkovala všem
za účast.
2. Po zahájení si vzal slovo ředitel pan Oliva a informoval přítomné o schůzce NS MAS
na téma LEADER 2014-20, promítl přítomným prezentaci a požádal o zapojení do
pracovní skupiny pro vytvoření ISRV (Integrovaná strategie rozvoje venkova) MAS
Regionu Pošembeří. Do pracovní skupiny se přihlásili: p. Běhounková, p. Bělová, p.
Petržílek, p. Havrda, p. Misterka a pan Dittman nás informoval o možné pomoci paní
z Velké Británie, kterou zná a s kterou spolupracoval. Tato paní vytvářela tyto
podklady ve Velké Británii.
3. Do pracovní skupiny ohledně Integrované strategie rozvoje venkova se přihlásili:
p. Běhounková, p. Bělová, p. Petržílek, p. Havrda, p. Misterka

4. Následně si vzala slovo paní Pučálková a požádala přítomné o názory k Monitorovací
zprávě za 3. etapu, kterou MAS předkládá SZIF. Pan Oliva se dotázal přítomných zda
chtějí na další Monitorovací zprávě spolupracovat či jak se chtějí na jejím vytváření
spolupodílet. Návrh přítomných – rozeslání e-mailem informaci o tom, že se zpráva
píše a kdo má nějaké podklady, aby je poslal. Píše nadále i kancelář. Projednávají
všechny výbory.
5. Následovala informace od paní Pučálkové o chystané podnikatelské výzvě. O tom, že
VI. výzva - podnikatelská bude vyhlášena 13. 3. 2012 na plénu, budou vyhlášeny
pravděpodobně 4 Fiche, předpokládaná alokace 7 milionů, Finanční limit na jednu
Fichi 50.000 – 2.000.000,-Kč.
6. Dále informovala paní Pučálková o podkladech MI, PK - podnikatelé žádné nápady
neposlali, členové výborů reagovali na zaslanou excelovou tabulku své bodování
v počtu 8 lidí z 28 členů výborů MAS.
7. Při výběru PK (preferenčních kritérií) zazněl názor, na Bussines plán či strategie
podnikání, kde se žadatel bude zabývat co po dobu 5 let bude dělat – pojištění,
mzdy, obnova poničeného,…
8. Po domluvě a výběru PK se došlo k názoru, že MI (monitorovací indikátory) by měly
navazovat na PK a to si vzaly za úkol p. Bělová a p. Běhounková. Přislíbily materiály
zaslat do 10.2.2012.
9. Zazněl návrh a úvaha o nutném cca dvouhodinovém školení všech žadatelů z 1. až 5.
výzvy, kde zazní informace o nutnosti přípravy pro kontrolu ze strany MAS a
následně i SZIF. Na školení zazní, co vše musí mít žadatel hotové a připravené
(soupiska, zaplacené faktury, košilky na fakturách, závěrečná zpráva,…) na kontrolu
z MAS a SZIF a následně bude školení obsahovat i informace o udržitelnosti
projektu. Co je třeba dodržovat po dobu 5 let. Na závěr obdrží, každý zúčastněný
certifikát o školení.
10. Paní Pučálková ukázala konečné verze Závěrečné zprávy o realizaci projektu a
Každoroční závěrečné zprávy po dobu udržitelnosti projektu.
11. Na závěr pan Oliva informoval o možnosti zakoupení katalogu Kapro, který slouží pro
lepší orientaci a přehlednost činnosti MAS. O tomto katalogu jsme byli informováni od
MAS Posázaví.

Závěr

V Českém Brodě 26. 1. 2012
Zapisovatel: : Ing. Šárka Pučálková ……………………………………………………………

