
Obsah zasedání:

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

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Dalibor Kvita, který tuto roli přijímá, zapisovatelem je určena

zaměstnankyně kanceláře MAS Marie Jalůvková.

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

2.Informace o přehodnocení projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 10 a 13 - IROP

3.Schválení výzev MAS Lašsko - IROP č.14 a 15

4.Schválení výběru projektu podaného ve výzvě OPZ Sociální podnikání II

5.Projednání podkladů pro Valnou hromadu MAS - Plánované změny SCLLD a přesun alokací mezi

opatřeními

6.Diskuse

7.Závěr

Za Město Nový Jičín byla zplnomocněna paní Lucie Hrdličková. Za pana Pavla Šmajstrlu je plnou mocí
pověřen pan Zdeněk Šmajstrla. Plné moci byly zkontrolovány a jsou archivovány v kanceláři MAS.

Jednání se účastní šest z devíti členů Rady MAS, poměr zástupců veřejného sektoru vůči zástupcům

soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Program zasedání:

1.11.2019, 10:00

Kancelář MAS Lašsko, Dolní Bašta 269,
742 66 Štramberk

Ing. Dalibor Kvita
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Rada MAS hlasuje o přehodnocení a výběru projektů u výzev MAS Lašsko z.s. č. 10 a 13 - IROP,
uvedených v zápisech pro Řídící orgán IROP, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila přehodnocení a výběr projektů doručených v rámci výzev 10. a 13.
IROP určených k realizaci/financování.

Rada MAS hlasuje o programu zasedání a jeho změně.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila program zasedání a jeho změnu.

2. Schválení přehodnocení projektů u výzev MAS Lašsko z.s. č. 10 a 13 - IROP

Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila
členy rady s výsledky věcného přehodnocení, které proběhlo dne 23.10.2019 ve Štramberku. Projekty

musely být přehodnoceny z důvodu změn, které nastaly během Závěrečného ověření způsobilosti

prováděného CRR (Centrem pro regionální rozvoj). U výzvy č. 10 - MAS Lašsko, z.s. - IROP - Předškolní

vzdělávání se přehodnocením mění pořadí projektů, oba projekty však nadále splňují podmínky

hodnocení a mohou být financovány. U výzvy č. 13 - MAS Lašsko, z.s. - IROP - Sociální podnikání získaly
oba podané projekty stejný počet bodů, splňují podmínky hodnocení a mohou být financovány. Alokace
v obou výzvách je dostatečná pro podporu projektů.
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Na začátku zasedání rady, provedl předseda rady MAS pan Dalibor Kvita kontrolu střetu zájmů. Žádný ze

členů Rady MAS Lašsko neshledal okolnosti, které by nasvědčovaly možnému střetu zájmů a vyžadovaly

by vyloučení některého ze členů rady ze schvalovacího procesu při potvrzení výběru projektů
k financování.

Zaměstnankyně MAS Lašsko poté upozornila na nutnost změny programu, bodu 2. Dle původního

programu měla být Rada MAS pouze informována o přehodnocení projektů ve výzvách IROP č.10 a č.13,
vyvstala však nutnost, aby bylo nové pořadí projektů Radou MAS schváleno.
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3.Schválení výzev MAS Lašsko - IROP č.14 a 15

Marie Jalůvková představila Radě MAS znění výzev č. 14 MAS Lašsko, z.s. - IROP - Integrovaný

záchranný systém a č.15 MAS Lašsko, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy, včetně všech povinných příloh.

Tato výzva je již schválená Řídícím orgánem IROP a v případě schválení Radou MAS budou výzvy

vyhlášeny dne 6.11.2019.

Rada MAS hlasuje o Schválení výzev MAS Lašsko - IROP č.14 a 15.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila výzvy MAS Lašsko - IROP č.14 a 15.

4.Schválení výběru projektu podaného ve výzvě OPZ Sociální podnikání II

Zuzana Macháčková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro OPZ, představila

Radě projekt vybraný výběrovou komisí MAS dne 23.10.2019, z výzvy OPZ Sociální podnikání II. Ve výzvě

byly podány dva projekty, jeden však nesplnil podmínky formálních náležitostí. Projekt podaný spolkem

Dobrá 3000 z.s. splnil podmínky věcného hodnocení a alokace výzvy je k podoře projektu dostačující.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila doporučení projektu Bublinka 3 podaného ve výzvě OPZ Sociální

podnikání II k financování.
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4/6/2019
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Následovala diskuse o příštím programovacím období. Alena Malíková vznesla dotaz, zda budou
zvýhodňovány projekty zaměřené na zaměstnávání znevýhodněných a ekologické aktivity/ekologické

zemědělství. Předseda Dalibor Kvita informoval o nutnosti obměny členů povinných orgánů MAS, aby

byly usnášeníschopná především ve vztahu k plánovanému či. 20. Dále se projednávala místo konání

Valné hromady. Marie Janečková navrhla sál v restauraci Beseda v Rybí, což bylo přítomnými přijato.

Poté bylo zasedání Rady MAS předsedou ukončeno.

Usnesení:

5.Projednání podkladů pro Valnou hromadu MAS - Plánované změny SCLLD a přesun alokací mezi

opatřeními

Marie Jalůvková představila Radě dosavadní čerpání v Integrovaném operačním programu (IROP) včetně

přibližného zájmu žadatelů o jednotlivá opatření. Následovala diskuse Rady o změně strategie

(finančních plánů). Rada navrhla přesun části financí ze sociálního podnikání do opatření Doprava, kde je

nejvyšší zájem.

PRV

Petr Hůla seznámil Radu se stavem čerpání a zbývajících financí v jednotlivých Fichích programového
rámce PRV. Radě MAS byly také představeny návrhy na přesuny alokací mezi Fichemi, zejména

s ohledem na možnost zařazení nového či. 20 do programového rámce PRV. Petr Hůla shrnul dosavadní
výsledky dotazníkového šetření a průzkumu zájmu v území o jednotlivé aktivity ČI. 20. V průběhu diskuze

zazněl návrh na přesun veškeré nevyčerpané alokace PRV (mimo 19.3.1 - projekty spolupráce) právě do
aktivit ČI. 20, s čímž přítomní členové Rady souhlasili.

6.Diskuse
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