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1.Přivítání, úvodní slovo předsedy
Předseda MAS Lašsko Ing. Dalibor Kvita přivítal všechny zúčastněné a seznámil členy s programem
zasedání. Zasedání se zúčastnilo 7 z 9 členů rady, rada je usnášeníschopná. Zapisovatelem byla určena Eva
Arnošt, zaměstnankyně MAS Lašsko, roli ověřovatele zápisu přijala Marie Janečková. Předseda rovněž

navrhl změnu programu:
•přesunutí bodů programu č. 5 a 6. před bod programu č. 2, tedy na místa 2. a 3.

•zrušení bodu programu č. 4 - Výběr projektů z 1. výzvy OPZ v rámci sociálního začleňování

k financování z důvodu přítomnosti členů rady, kteří jsou osobně zainteresování do žádostí výzvy

jako žadatelé či zástupci žadatelů
•přidání bodu programu (nahrazení zrušeného bodu) - Projednání změny strategie v souvislosti

s možným zapojením MAS do OPŽP

Následuje hlasování Rady o změně programu Rady MAS.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

2.Výběr projektů z výzvy MAS Lašsko- Bezpečnost dopravy určených k realizaci/financování
Marie Kaplanova, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila členy
rady s výsledky věcného hodnocení projektů IROP - Bezpečnost dopravy a předložila seznam projektů

doporučených k financování. Jelikož všechny projekty podané do 1. výzvy MAS Lašsko splnily kritéria

hodnocení a výše požadovaného finančního příspěvku z EU je nižší než alokace výzvy, byly Výběrovou

komisí Radě MAS doporučeny všechny podané projekty k financování/realizaci.

Následuje hlasování Rady o výběru projektů z výzvy IROP - Bezpečnost dopravy k realizaci/financování.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3.Schválení Kontrolních listů pro provedení Kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a Věcného

hodnocení MAS Lašsko (dále jen KL MAS Lašsko) pro výzvy MAS č.4-7
Marie Kaplanova, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila členy

rady s kontrolními listy, jejichž schválení je nezbytné pro provedení kontroly přijatelnosti a formálních

náležitostí a věcného hodnocení výzev č. 4 - 7 v IROP.

Následuje hlasování Rady o schválení kontrolních listů výzev č. 4 - 7 IROP.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4.Přijetí obce Ženklava jako samostatného člena MAS Lašsko
Dalibor Kvita, předseda Rady MAS a MAS, informoval členy Rady o žádosti obce Ženklava o členství v MAS,

která je členem MAS pouze jako součást DSO. Obec Ženklava podala přihlášku do MAS s cílem stát se

samostatným členem MAS.

AS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz
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5.Schválení výzvy č. 2 PRV
Petr Hůla, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici vedoucího projektového manažera MAS a projektového

manažera PRV, představil text 2. výzvy PRV včetně jednotlivých Fichí a alokace jednotlivých Fichí.
Výzva bude vyhlášena v nejbližším možném termínu (po konečném schválení Fichí a kladném vyřízení
žádosti o potvrzení výzvy) a proces administrace výzvy bude v rámci možností urychlen, s ohledem na

plnění milníku čerpání alokovaných prostředků PRV k roku 2018.

Následuje hlasování Rady o schválení textu výzvy č. 2 PRV v představené podobě a dokumenty k výzvě.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

6.Projednání změny strategie v souvislosti s možným zapojením MAS do OPŽP

Dalibor Kvita, předseda Rady MAS Lašsko a předseda MAS, nastínil Radě možnost doplnění strategie
a zapojení MAS do Operačního programu Životního prostředí. Pan Kvita seznámil členy Rady se všemi fakty
souvisejícími se zapojením MAS do tohoto programu, včetně nutnosti změny strategie, předpokládané

výše alokace, možných zaměření podpory z OPŽP z MAS a všech podmínek pro případné žadatele.

Následuje hlasování Rady o zapojení MAS do programu OPŽP spojené se změnou strategie MAS.

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 1

7.Výběr projektů v rámci projektu Mikrogranty 2018 k financování projektu Mikrogranty 2018

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS, seznámila členy Rady s výsledky výběrové komise projektu Mikrogranty
pro rok 2018. Celkem se přihlásilo 11 projektů. Všechny projekty výběrová komise obodovala. Rada MAS
má vybrat 5 projektů k financování. Celkem může být podpořeno pouze 5 z 11 projektů, a to z důvodu

překročení alokace výzvy zbývajícími 6 projekty. Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na

webových stránkách MAS Lašsko v sekci Výzvy - Mikrogranty.

Následuje hlasování Rady o podpoře 5 projektů z výzvy Mikrogranty 2018 obodovanými výběrovou komisí

MAS Lašsko.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

8.Diskuze

Článek 20 PRV. Dalibor Kvita seznámil zbývající členy Rady s článkem 20 PRV. Nečerpané části alokací z PRV
by bylo možné přesunout do článku 20. Mezi MAS probíhají diskuze také o možnosti vzdání se alokace
určené na projekty spolupráce. Momentálně probíhají diskuze a jednání. Podpora by se týkala různých

odvětví, také nové aktivity jsou nyní stále v procesu jednání.

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberki

www. maslassko. cz
Následuje hlasování Rady o přijetí obce Ženklava jako samostatného člena MAS Lašsko.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
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Zapsal/a:

Ověřovatel zápisu:

podporu 5 projektů z výzvy

Mikrogranty 2018 obodovanými
výběrovou komisí MAS Lašsko

zapojení MAS do programu
OPŽP spojené se změnou

strategie MAS

o schválení textu výzvy č. 2 PRV
v představené podobě a

dokumenty k výzvě

přijetí obce Ženklava jako

samostatného člena MAS Lašsko

kontrolní listy výzev č. 4 - 7 IROP

výběr projektů z výzvy IROP -
Bezpečnost dopravy

k realizaci/financování

změnu programu Rady MAS
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Usnesení:

9.    Závěr

Předseda Rady poděkoval všem přítomným členům za účast a setkání Rady ukončil.

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz


