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

2.Schválení výzvy Mikrogranty na rok 2020
3.Výběr projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 14 a 15 - IROP
4.Diskuse

5.Závěr

Obsah zasedání:

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

Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Mgr. Pavla Adamcová, 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.

Za Město Nový Jičín byla zplnomocněna paní Kateřina Nehasilová, za Andělé Stromu života pobočný
spolek MSK byl zplnomocněn pan Martin Šimák. Plné moci byly zkontrolovány a jsou archivovány

v kanceláři MAS.

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

zástupcům soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.
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2.Schválení výzvy Mikrogranty na rok 2020

Zuzana Macháčková, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera OPZ, představila

text a pravidla výzvy Mikrogranty na rok 2020.

Rada MAS hlasuje o schválení textu a pravidel výzvy Mikrogranty na rok 2020 v předloženém znění.

Hlasování:

Pro: é>

Proti: 0

Zdržel se: Q

Rada MAS jednomyslně schválila text a pravidla výzvy Mikrogranty na rok 2020.

3.Výběr projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 14 a 15 - IROP
Výběr projektů z výzev IROP MAS Lašsko - č.14 - Integrovaný záchranný systém a č.15 - Bezpečnost

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

Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila
členy rady s výsledky věcného hodnocení, které proběhlo dne 29.1.2020 ve Štramberku.

Nejdříve byl radě představen projekt z výzvy č.14 - MAS Lašsko z.s. - IROP - Integrovaný záchranný
systém. Projekt úspěšně prošel věcným hodnocením a je v alokaci výzvy. Rada MAS projekt vybrala

k financování/realizaci.

Poté byly radě předloženy výsledky věcného hodnocení u projektů podaných ve výzvě č.15 - MAS Lašsko

z.s. - IROP - Doprava - Bezpečnost dopravy. Všechny projekty prošly úspěšně věcným hodnocením a
všechny jsou v alokaci výzvy. Rada MAS vybrala všechny projekty k financování/realizaci.

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

přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 

Proti: 0
Zdržel se: Q

Rada MAS jednomyslně schválila výběr žádostí o dotaci doručených v rámci výzev 14.a 15. IROP

určených k realizaci/financování.
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