
Datum a čas zahájení:21.5.2019,10:00

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

Předsedající zasedání:Ing. Dalibor Kvita

Přítomní:prezenční listina

Ověřovatel zápisu:Marie Janečková

Za Pohankový mlýn Šmajstrla s.r.o. byl zplnomocněn pan Zdeněk Šmajstrla. Plné moci byly zkontrolovány

a jsou archivovány v kanceláři MAS.

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, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu zasedání

2.Schválení vybraných žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 8.a 9. IROP k realizaci
3.Navýšení alokace výzvy č.8 MAS Lašsko, z.s - IROP - Doprava-Bezpečnost dopravy

4.Schválení kontrolního listu pro výzvu IROP č. 10
5.Různé, aktuality, diskuse

6.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. 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.

Zápis ze
zasedání Rady MAS Lašsko, z. s.
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Rada MAS hlasuje o programu zasedání.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně program zasedání.

2. Výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 8. - 9. IROP určených k realizaci/financování
Výběr projektů z výzev I ROP MAS Lašsko - č.8 - Bezpečnost dopravy a č.9 - Cyklodoprava 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 10.4.2019 ve Štramberku.

Nejdříve byly radě představeny projekty z výzvy č.8 - MAS Lašsko z.s. - IROP - Doprava - Bezpečnost

dopravy výsledky věcného hodnocení. Jelikož žádosti o dotaci podané ve výzvě převyšují celkovou
alokaci výzev, přidělovala Rada MAS finanční prostředky projektům sestupně dle bodů získaných ve

věcném hodnocení. Z původní alokace lze plně financovat pouze pět projektů, šestý projekt zařadila
Rada do Hraničních/náhradních projektů. Rada MAS má možnost navýšit celkovou alokaci výzvy a

podpořit hraniční/náhradní projekt. Poslední projekt nezískal ve věcném hodnocení dostatečný počet

bodů a Rada jej tudíž nemohla vybrat k financování ani zařadit do hraničních projektů.

Poté byly radě předloženy výsledky věcného hodnocení u projektu podaného ve výzvě č.9 - MAS Lašsko
z.s. - IROP - Doprava - Cyklodoprava. Podaný projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení a nemůže

být doporučen k 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 výzev 8.a 9. IROP

určených k realizaci/financování.



,.-7,SIOvěřovatelka zápisu:Marie Janečková /^^^y '

Přílohy: Pl_Prezenční listina, P2_Zápis Rada -seznam projektů -výzva č.8, P3_Zápis Rada -seznam

projektů - výzva č.9

Štramberku21.5.2019

Vedne^ o/
Zapsala:Marie Jalůvková^^^

Kontrolní list k výzvě Č.10-MAS Lašsko, z.s.-IROP-Předškolní vzdělávání

navýšení alokace výzvy č. 8 - MAS Lašsko z.s. - IROP - Doprava-

Bezpečnost dopravy

Výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 8.a 9. IROP určených
k realizaci/financování

Program zasedání Rady

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

4/3/2019

3/3/2019

2/3/2019
1/3/2019

3.Navýšení alokace výzvy č.8 - IROP - Doprava-Bezpečnost dopravy

Rada MAS hlasuje o navýšení alokace u výzvy č.8 - MAS Lašsko - IROP - Doprava- Bezpečnost dopravy o

2 063 627,08 Kč z důvodu podpory hraničního projektu podaného v této výzvě.

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0
Rada MAS jednomyslně schválila navýšení alokace výzvy č. 8 - MAS Lašsko z.s. - IROP - Doprava-

Bezpečnost dopravy o 2 063 627,08 Kč.

4.Schválení kontrolního listu pro výzvu IROP č. 10

Marie Jalůvková představila Radě Kontrolní list k výzvě Č.10-MAS Lašsko, z.s.-IROP-Předškolní vzdělávání.

Následuje hlasování Rady o schválení Kontrolních listů výzvy v dané podobě.

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila Kontrolní  list  k výzvě Č.10-MAS Lašsko, z.s.-IROP-Předškolní

vzdělávání.

Následovala diskuse o probíhající evaluaci, nutnosti práce s půdou a možné spolupráci se střední
zemědělskou školou v Novém Jičíně. Poté bylo zasedání Rady MAS předsedou ukončeno.

Usnesení:

mas LassKO
Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.mas/ass/fo.cz


