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Zápis z
Rady MAS Lašsko, z. s., č. 4/2017

Datum a čas zahájení: 3. 8. 2017, 11:00

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

Zahajovatel/ka: Ing. Dalibor Kvita

Předseda zasedání: Ing. Dalibor Kvita

Přítomní: viz prezenční listina

Hosté: viz prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Ing. Dalibor Kvita

Program zasedání:

1. Přivítání, úvodní slovo předsedy
2. Schválení rozhodnutí výběrové komise -  projekty v rámci Prorodinných opatření
3. Informace o možnostech přesunu alokace v rámci jednotlivých opatření OPZ a schválení 

zpracování přesunu alokace
4. Informace o výzvě PRV
5. Informace o postupu u výzev IROP
6. Informace o zprávě o postupu integrované strategie a její schválení
7. Aktuality, diskuse
8. Závěr

Obsah zasedání:

1. Přivítání, úvodní slovo předsedy

Předseda MAS Lašsko Ing. Dalibor Kvita přivítal všechny zúčastněné a seznámil členy 

s programem zasedání. Zasedání se zúčastnilo 5 z 9 členů rady, rada je usnášeníschopná. 

Roli ověřovatele zápisu přijal Dalibor Kvita.
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2. Schválení rozhodnutí výběrové komise -  projekty v rámci 
Prorodinných opatření

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

výsledky hodnocení výběrové komise o projektech podaných v rámci výzvy na Prorodinná 

opatření. Dva projekty byly podpořeny bez výhrad, pět s výhradou týkající se úprav rozpočtu 

projektů.

Následuje hlasování Rady o podpoře projektů za výše uvedených podmínek.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Informace o možnostech přesunu alokace v rámci jednotlivých opatření OPZ a 
schválení zpracování přesunu alokace

Předseda informoval radu o možnostech přesunu alokace z opatření Zaměstnanost do 

Prorodinných opatření. O finance z prorodinných opatření byl ze strany žadatelů zájem, 

v rámci opatření Zaměstnanost momentálně nevíme o žadatelích, kteří by měli zájem podat 

projekt v rámci tohoto opatření. Je tedy možné přesunout 50 % alokace ze Zaměstnanosti do 

Prorodinných opatření a podpořit další projekty.

Následuje hlasování Rady o zadání úkolu zaměstnancům MAS Lašsko: Zaměstnanci mají za 
úkol zpracovat přesun 50 % alokace z opatření Zaměstnanost do Prorodinných opatření. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. Informace o výzvě PRV

Předseda informoval radu o ukončené výzvě v rámci PRV, o počtu žádostí, průběhu výzvy a 
procesu hodnocení.

5. Informace o postupu u výzev IROP

Předseda rady a Klára Niedžwiedžová, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového 
manažera IROP, informovali radu o průběhu schvalování interních postupů v IROP. MAS 
Lašsko má vše připraveno a mohlo by vyhlásit výzvu, čeká ovšem na vyjádření ŘO, který 
nedodržuje termíny hodnocení výzev a interních postupů. V momentě schválení interních 
postupů ze strany ŘO bude výzva na IROP vyhlášena v nejbližším možném termínu. Dále 
probíhala diskuze o možnostech financování projektů na cyklostezky z IROP.
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6. Informace o zprávě o postupu plnění integrované strategie a její schválení

Klára Niedžwiedžová informovala radu o zprávě o postupu plnění integrované strategie. Ve 
zprávě jsme informovali ŘO, že strategie není plněná dle plánu, protože dochází ke 
zpožďování schvalování dokumentů ze strany ŘO. Z toho důvodu nečerpáme ani alokace a 
nenaplňujeme finanční plán.

Následuje hlasování Rady o schválení zprávy o postupu plnění integrované strategie. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

7. Aktuality, diskuze

Diskuze o dalších možných výzvách z IROP. Probíhala diskuze o možnostech financování 

sociálního bydlení.

8. Závěr

Předseda organizace poděkoval všem přítomným za účast a jednání Rady MAS ukončil.
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Usnesení:

1/4/2017 Rada schválila Finanční podporu projektů 
v rámci výzvy na prorodinná 
opatření

2/4/2017 Rada schválila Zprávu o postupu plnění 
integrované strategie

3/4/2017 Rada schválila Zpracování zaměstnanci 
MAS Lašsko přesunu 50 % 
alokace z opatření 
Zaměstnanost do 
Prorodinných opatření

Ve Štramberku 

V

Zapsal/a:

Ověřovatelé zápisu: 

Předseda zasedání:

3. 8. 2017 

dne

Mgr. Eva Arnošt 

Ing. Dalibor Kvita 

Ing. Dalibor Kvita

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

M IN ISTER STVO
PRO M ÍS T N Í
ROZVOJ ČR


