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Záp is  ze

zasedání Rady MAS Lašsko, z. s.

Datum a čas zahájení: čtvrtek 23.4.2020 v 10:00

Místo:

Předsedající zasedání: 

Přítomní:

Ověřovatel zápisu:

Piaristický klášter Příbor (Lidická 50, Příbor)

Ing. Dalibor Kvita

prezenční listina 

Ing. Dalibor Kvita

Za Andělé Stromu života pobočný spolek MSK byl zplnomocněn pan M artin  Šimák. Plná moc je 

zkontrolována a je  archivována v kanceláři MAS.

Jednání se účastní sedm z devíti členů výběrové komise, pom ěr zástupců veřejného sektoru vůči 

zástupcům soukromého sektoru je  dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Program zasedání:

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

2. Aktualizace harmonogram u výzev IROP

3. Schválení výzev č.16-20 MAS Lašsko, z.s. - IROP

4. Schválení vybraných pro jektů z výzvy M ikrogranty MAS Lašsko 2020

5. Projednání výše členských příspěvků MAS Lašsko

6. Diskuse

7. Závěr

Obsah zasedání:

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

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Dalibor Kvita, který tu to  ro li přijímá, zapisovatelem je  určen 

zaměstnanec kanceláře MAS Petr Hůla.

Na začátku zasedání rady, provedl předseda rady MAS pan Dalibor Kvita kontro lu  střetu zájmů. Ve střetu 

zájmu se cítí být paní Alena Malíková a zdrží se hlasování o schválení vybraných projektů z výzvy 

M ikrogranty. Ostatní členové Rady MAS Lašsko neshledali okolnosti, které by nasvědčovaly možnému
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střetu zájmů a vyžadovaly by vyloučení některého ze členů rady ze schvalovacího procesu při potvrzení 

výběru projektů k financování.

2. Aktualizace harmonogramu výzev IROP

Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici pro jektového manažera pro IROP, seznámila 

členy rady s aktualizovanou verzí harmonogramu IROP pro rok 2020.

Rada MAS hlasuje o schválení aktualizovaného harmonogramu výzev IROP.

Hlasování:

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila aktualizovaný harmonogram výzev IROP.

3. Schválení výzev č.16-20 MAS Lašsko. z.s. -  IROP

Marie Jalůvková představila Radě znění výzev IROP č. 16 -20 včetně povinných příloh. Jedná se o 16. 

výzvu MAS Lašsko, z.s. -  IROP -  Sociální služby, 17. výzvu MAS Lašsko, z.s. -  IROP -  Kom unitní centra, 18. 

výzvu MAS Lašsko, z.s. -  IROP -  Sociální podnikání, 19. výzvu MAS Lašsko, z.s. -  IROP -  Stanice IZS a 20. 

výzvu MAS Lašsko, z.s. -  IROP -  Doprava. Výzvy jsou již zkontro lovány Řídícím orgánem IROP.

Zplnomocněný zástupce Stromu života pan M artin  Šimák vznesl dotaz, jak probíhá tvorba hodnotících 

krité rií a výběr projektů a navrhl změnu věcných krité rií u výzvy č.16 -  Sociální služby tak, aby nebyly 

to lik  znevýhodněny nákupy autom obilů  a vybavení. Rada diskutovala a následně změnila bodové 

ohodnocení jednotlivých věcných krité rií výzvy č.16. Bodové ohodnocení jednotlivých věcných krité rií 

bylo následně pozměněno i u výzvy č.17 -  Komunitní centra. Znění ostatních výzev a příloh zůstalo beze 

změn. Pozměněná Kritéria věcného hodnocení budou opětovně zaslána ke schválení Řídícímu orgánu.

Rada MAS hlasuje o schválení výzev č.16-20 MAS Lašsko, z.s. -  IROP.

Hlasování:

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila výzvy č.16-20 MAS Lašsko, z.s. -  IROP.

Vzhledem k dlouhém u projednávání předchozích bodů a avizovaného dřívějšího odchodu pana 

Syrovátky, navrhuje předseda přehození bodů programu a projednání bodu č.5.
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Rada MAS hlasuje o schválení změny programu.

Hlasování:

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila změnu programu a přehození projednání bodu 4. a 5.

4. Projednání výše členských příspěvků MAS Lašsko

Předseda Rady Dalibor Kvita představil očekávaný finanční přínos MAS v dalším programovém období 

2021-2027 a potřebné finanční prostředky pro chod kanceláře (MAS bude zřejmě potřebovat dalšího 

zaměstnance pro OP a provozní dotace bude pravděpodobně pouze ve výši 70%). Následně prom ítnu l 

možné verze nastavení členských příspěvků. Tuto tabulku zašle předseda členům společně s kalkulací 

nákladů na provoz MAS.

Jednání opouští pan Ondřej Syrovátka.

5. Schválení vybraných projektů z výzvy Mikrogranty MAS Lašsko 2020

Zuzana Macháčková, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici pro jektového manažera OPZ, uvedla informace 

k výzvě M ikrogranty 2020. Celkem se přihlásilo 7 projektů, které byly hodnoceny výběrovou komisí, 

pro jektům  přidělila body a stanovila jejich pořadí.

Vzhledem k výši alokace výzvy je  možné podpořit 5 projektů. Seznam podpořených projektů bude 

zveřejněn na webových stránkách MAS Lašsko v sekci Výzvy -  M ikrogranty. V případě nerealizace 

podpořených pro jektů , budou podpořeny další p ro jekty v pořadí. Hlasování se zdrží paní Alena Malíková, 

která je  ve střetu zájmů.

Rada MAS hlasuje o schválení podpory prvních pěti projektů z výzvy Mikrogranty 2020, dle pořadí 

stanoveného Výběrovou komisí a o podpoře dalších projektů v pořadí, pro případ, že se podpořené 

projekty nebudou realizovat

Hlasování:

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 1
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Rada MAS jednomyslně schválila podporu prvních pěti projektů z výzvy Mikrogranty 2020, dle pořadí 

stanoveného Výběrovou komisí a podporu dalších projektů v pořadí, pro případ, že se podpořené 

projekty nebudou realizovat.

6. Diskuse

Dalibor Kvita se dotázal přítomných, zda mají či ví o nějakých problémech s realizací pro jektů. 

Probíhala diskuse o možných změnách v projektech v jednotlivých operačních programech.

7. Závěr

Poté bylo setkání Rady MAS předsedou ukončeno.

Usnesení:

1/3 /2020 Rada schválila aktualizovaný harmonogram 

výzev IROP.

2/3 /2020 Rada schválila výzvy č. 16-20 MAS Lašsko, z.s. -  

IROP.

3/3 /2020 Rada schválila změnu programu a přehození 

projednání bodu 4. a 5.

4 /3 /2020 Rada schválila podporu prvních pěti pro jektů z 

výzvy M ikrogranty 2020, dle 

pořadí stanoveného Výběrovou 

komisí a podporu dalších 

pro jektů v pořadí, pro případ, že 

se podpořené pro jekty nebudou 

realizovat. #

Přílohy:

Prezenční listina

Příboře

V

23.4.2020

dne

Zapsal:

Ověřovatel zápisu: Ing. Dalibor Kvita

http://www.maslassko

