
Program zasedání:

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

2.Schválení výzvy OPZ na podporu stávajících a vzniku nových sociálních podniků.

3.Schválení Zprávy o plnění integrované strategie.

4.Opětovné posouzení projektů navržených opravnou výběrovou komisí ve výzvě MAS Lašsko z.s.

- IROP - č.7- Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

5.Zneplatnění rozhodnutí/zápisu opravné výběrové komise pro výzvy MAS Lašsko z.s.-IROP-č.4,5 a

6.

6.Diskuse.

7.Závěr.

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

zástupcům soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Datum a čas zahájení:16.7. 2018,10:00

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

Předsedající zasedání:Ing. Dalibor Kvita

Přítomní:prezenční listina

Ověřovatel zápisu:Dalibor Kvita

Zápis ze
zasedání Rady MAS Lašsko, z. s.

MAS LaSSKO
Dolní Bašta 269
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Obsah zasedání:

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

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Dalibor Kvita, který tuto roli přijímá, zapisovatelem je určen
zaměstnanec kanceláře MAS Marie Kaplanova.

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.

2.Schválení Zprávy o plnění integrované strategie

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera OPZ, představila obsah zprávy o
plnění integrované strategie, která má být Radou schválena do 20. 7. 2018.

Následuje hlasování Rady o schválení zprávy o plnění integrované strategie.

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila zprávu o plnění integrované strategie.

3.Schválení Výzvy MAS Lašsko OPZ Sociální podnikání

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera OPZ, představila 1. výzvu OPZ
na podporu vzniku a rozvoje stávajících sociálních podniků - obsah výzvy, která je nyní předána ŘO
k ověření způsobilosti.

Rada MAS hlasuje o schválení Výzvy MAS Lašsko_OPZ_ Sociální podnikání

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila Výzvu MAS Lašsko_OPZ_ Sociální podnikání.
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4.Opětovný výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzvy 7. IROP určených k realizaci/financování
Opětovný výběr projektů z výzev IROP MAS Lašsko č.7 - Zájmové,,neformální a celoživotní

vzdělávání určených k realizaci/financování, případně určení náhradních projektů.

Marie Kaplanova, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila
členy rady s výsledky opravného věcného hodnocení, které proběhlo dne 9.7.2018 ve Štramberku.

Všichni žadatelé ve výzvě IROP se vzdali práva podat žádost o přezkum (obec Tichá prostřednictvím

systému ISKP 2014+, město Frenštát pod Radhoštěm prostřednictvím emailu, jelikož zaměstnanci, kteří
provádějí administraci projektů v systému ISKP 2014+ nebyli dostupní, do systému bude Vzdání se

přezkumu žadatelem nahráno dodatečně). V této výzvě byl podán projekt Výstavba multifunkčních
učeben pro mimoškolní vzdělávání v ZŠ Tichá (žadatel obec Tichá) a projekt Vybudování polytechnické
učebny v CVČ Astra (žadatel město Frenštát pod Radhoštěm). Jelikož žádosti o dotaci nepřevyšují

celkovou alokaci výzvy, může Rada MAS oba projekty určit k realizaci/financování.

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

přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzvy č.7 - IROP určených
k realizaci/financování.

5.Zneplatnění rozhodnutí/zápisu opravné výběrové komise pro výzvy MAS Lašsko z.s.-IROP -č.4,5 a 6

V původním nálezu kontrolní komise Centra pro regionální rozvoj (CRR), která prováděla
monitorovací návštěvu na výběrové komisi konané dne 18.6.2018, bylo výběrové komisi vytknuto
nedodržení poměru zájmových skupin při hlasování, což následně MAS Lašsko z.s. rozporovala
s odkazem na Interní postupy MAS a metodiky Řídícího orgánu. Námitka MAS byla uznána a zápis
z monitorovací návštěvy byl upraven. Upravený zápis se však dostal k ruce MAS Lašsko až po konání
opravné výběrové komise, která pro jistotu ohodnotila znovu projekty ve všech výzvách (se stejným
výsledkem, k jakému došla předchozí výběrová komise). V současné chvíli je nejjednodušším řešením
této situace zneplatnit opravnou výběrovou komisi pro výzvy č.4,5 a 6 a předejít tak složitým
administrativním a procesním krokům v postupu projektů do dalších fází hodnocení.

Rada MAS hlasuje o zneplatnění rozhodnutí/zápisu opravné výběrové komise konané dne 9.7.2018

pro výzvy MAS Lašsko z.s.- IROP - č.4,5 a 6 a potvrzuje původní rozhodnutí/zápis výběrové komise ze
dne 18.6.2018.

Hlasování:

Pro: 5



Dalibor Kvita

Marie Kaplanova

Ověřovatel zápisu:

Zapsal:

dne

16.7. 2018Ve Štramberku

Příloha:
Seznam vybraných/schválených projektů ve výzvě č.7 MAS Lašsko z.s. - IROP - Zájmové, neformální a

celoživotní vzdělávání

Zneplatnění rozhodnutí/zápisu

opravné výběrové komise
konané dne 9.7.2018 pro výzvy

MAS Lašsko z.s.- IROP - č.4,5 a 6

a potvrdila původní
rozhodnutí/zápis výběrové
komise ze dne 18.6.2018.

Výběr žádostí o dotaci
doručených v rámci výzvy č.7 -

IROP určených
k realizaci/financování.

Výzvu MAS Lašsko_OPZ_

Sociální podnikání

Zprávu o plnění integrované
strategie.

Výběr projektů uvedených v Tab.
č. 1 k realizaci.

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

5/5/2018

4/5/2018

3/5/2018

2/5/2018

1/5/2018

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila zneplatnění rozhodnutí/zápisu opravné výběrové komise konané

dne 9.7.2018 pro výzvy MAS Lašsko z.s.- IROP - č.4,5 a 6 a potvrdila původní rozhodnutí/zápis

výběrové komise ze dne 18.6.2018.

Usnesení:
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