
Datum a čas zahájení:15.7.2019,10:00

Místo:Kancelář MAS Lašsko, Dolní Bašta 269,
742 66 Štramberk

Předsedající zasedání:Ing. Dalibor Kvita

Přítomní:prezenční listina

Ověřovatel zápisu:Marie Janečková

Jednání se účastní pět z devíti členů výběrové komise, poměr zástupců veřejného sektoru vůči

zástupcům soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Program zasedání:

1.Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Doporučení projektů ze 3. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální začleňování k financování

3.Doporučení projektů z 2. výzvy v rámci opatření Zaměstnanost k financování

4.Modifikace 2. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální podnikání

5.Schválení výběrů žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 10.,11. a 13. IROP k realizaci

6.Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.1.2019 - 30.6.2019

7.Různé, aktuality, diskuse

8.Závěr

Obsah zasedání:

1. Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Marie Janečková, která tuto roli přijímá, zapisovatelem je

určena zaměstnankyně kanceláře MAS Marie Jalůvková.

Na začátku zasedání rady, provedl předseda rady MAS pan Dalibor Kvita kontrolu střetu zájmů. Tři
členové Rady jsou si vědomi střetu zájmů při hodnocení projektů z OPZ, a sice Dalibor Kvita, Marie
Janečková a Martin Šimák. Tito členové nahlásili svůj střet zájmů Radě, nebudou hlasovat o projektech

z opatření Zaměstnanost, neboť zastupují subjekty, které do této výzvy podaly žádost o dotaci. U výzev
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IROP není ve střetu zájmů žádný ze členů Rady. Přítomnost členů je nezbytná z důvodu

usnášeníschopnosti Rady MAS, neboť všichni tito členové zastupují soukromý sektor Rady, bez jejich
přítomnosti by nebyla Rada usnášeníschopná. Celkem se sešlo 8 z 9 členů Rady, 5 ze soukromého

sektoru, tři z veřejného. Rada je usnášeníschopná.

Rada MAS hlasuje o programu zasedání.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně program zasedání.

2.Doporučení projektů ze 3. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální začleňování k financování

Eva Arnošt, zaměstnanec na pozici projektového manažera OPZ, představila Radě projekty ze 3. výzvy

zaměřené na sociální začleňování. Do výzvy se přihlásily celkem dva projekty, oba projekty splnily

podmínky věcného hodnocení bez výhrad. Alokace výzvy je dostačující k podpoře obou projektů.

Následuje hlasování o doporučení projektů ze 3. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální začleňování

k financování.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
Zdržel se: 1

Hlasování se zdržel Martin Šimák, zástupce Mobilního hospice Andělé stromu života z důvodu střetu
zájmů. Na svůj střet zájmů upozornil na začátku jednání. Jeho přítomnost je nezbytná kvůli

usnášeníschopnosti Rady.

3.Doporučení projektů z 2. výzvy v rámci opatření Zaměstnanost k financování

Eva Arnošt, zaměstnanec na pozici projektového manažera OPZ, představila Radě projekty z 2. výzvy

zaměřené na zaměstnanost. Do výzvy se přihlásily celkem čtyři projekty, všechny projekty splnily

podmínky věcného hodnocení bez výhrad. Alokace výzvy je dostačující k podpoře pouze prvních dvou

projektů dle stanoveného pořadí výběrovou komisí, jedná se o projekty žadatele Hájenka a VANAIVAN.
Zbylé dva projekty mohou být zařazeny do zásobníku projektů, jedná se o projekty žadatele Andělé

stromu života a SPT.
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Následuje hlasování o doporučení projektů žadatelů VANAIVAN a Hájenka z 2. výzvy OPZ v rámci

opatření Zaměstnanost k financování a zařazení projektů žadatelů Andělé stromu života a SPT z 2. výzvy
OPZ v rámci opatření Zaměstnanost do zásobníku projektů.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 3

Hlasování se zdrželi Martin Šimák, zástupce Mobilního hospice Andělé stromu života, Dalibor Kvita, který

v Radě zastupuje OSVČ, zároveň je však předsedou spolku Hájenka, a Marie Janečková, zástupce

Hájenky, z důvodu střetu zájmů. Na svůj střet zájmů upozornili členové Rady na začátku jednání. Jejich

přítomnost je nezbytná kvůli usnášeníschopnosti Rady.

4.Modifikace 2. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální podnikání

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera OPZ, představila Radě situaci

ohledně výzvy na sociální podnikání. Momentálně máme do výzvy tři potenciální žadatele. Vzhledem
k letním měsícům je ovšem těžké konzultovat žádosti s ŘO, protože kompetentní zaměstnanci mají
dovolenou. Neprodiskutování žádostí s ŘO může vést k neúspěšnému podání projektu - k nesplnění

podmínek věcného hodnocení. Proto je Radě předložen návrh k modifikaci výzvy, a sice k jejímu
prodloužení do 31. 8. 2019.

Následuje hlasování o modifikaci výzvy zaměřenou na podporu sociálního podnikání, a sice o jejím
prodloužení do 31. 8. 2019.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.Schválení výběrů žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 10.,11. a 13. IROP k realizaci

Výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 10.,ll. a 13. IROP určených k realizaci/financování:

Výběr projektů z výzev IROP MAS Lašsko - č.10 - Předškolní vzdělávání, č.ll - Sociální infrastruktura

a č.13. -Sociální podnikání určených k realizaci/financování.

Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila
členy rady s výsledky věcného hodnocení, které proběhlo dne 10.7.2019 ve Štramberku.



Výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 10., 11 a 13. IROP

určených k realizaci/financování

modifikaci výzvy zaměřenou na podporu sociálního podnikání, a sice její

prodloužení do 31. 8. 2019.

doporučení projektů žadatelů VANAIVAN a Hájenka z 2. výzvy OPZ v rámci
opatření Zaměstnanost k financování a zařazení projektů žadatelů Andělé

stromu života a SPT z 2. výzvy OPZ v rámci opatření Zaměstnanost do

zásobníku projektů.

doporučení projektů ze 3. výzvy OPZ v rámci opatření Sociální začleňování

k financování.

Program zasedání Rady

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

5/4/2019

4/4/2019

3/4/2019

2/4/2019
1/4/2019
Usnesení:

Nejdříve byly radě představeny projekty z výzvy č.10 MAS Lašsko, z.s. - IROP - Předškolní vzdělávání

a výsledky věcného hodnocení, poté projekt podaný ve výzvě č.ll MAS Lašsko, z.s. - IROP-Sociální
infrastruktura, a nakonec projekty z výzvy č.13 MAS Lašsko, z.s. - IROP - Sociální podnikání. Všechny

projekty podané v těchto výzvách splnily podmínky věcného hodnocení. Rada MAS přidělila finanční

prostředky projektům sestupně dle bodů získaných ve věcném hodnocení. Alokace výzev je na tyto

projekty dostačující.

Rada MAS hlasuje o schválení výběru projektů uvedených v zápisech pro Řídící orgán IROP, které jsou

přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 1O.,11. a 13. IROP

určených k realizaci/financování.

6.Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.1.2019 - 30.6.2019

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko, představila Radě Zprávu o plnění Isg za období 1. 1. 2019 - 30. 6.

2019.

Následuje hlasování Rady o schválení Zprávy.

7.Různé, aktuality, diskuse

8.Závěr
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Marie Jalůvková .;'^'"     ^____

Marie Janečková   //̂ h^>^

Ve
Zapsala:
Ověřovatelka zápisu:

15.7.2019Štramberku

Přílohy: Pl_Prezenční listina^ P2_Zápis Rada -seznam projektů -výzva č.10, P3_Zápis Rada -seznam

projektů - výzva č.ll., P3_Zápis Rada -seznam projektů - výzva č.13

6/4/2019  Rada schválila   Zprávu o plnění integrované strategie za období 1.1.2019 - 30.6.2019
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