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

2.Zneplatnění výběru projektů z výzev č.23 a č.24 MAS Lašsko, z.s.-IROP určených
k realizaci/financování

3.Výběr projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 21, 23 a 24 -IROP určených k realizaci
4.Diskuse

5.Závěr

Předseda MAS přivítal přítomné členy rady. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Aleš Mičulka,

který tuto roli přijímá, zapisovatelem je určena zaměstnankyně kanceláře MAS Marie Jalůvková.

Předseda Rady MAS pan Dalibor Kvita navrhl Radě změnu programu, jelikož výběr projektů IROP
k financování/realizaci, který provedla Rada na posledním setkání 12.8.2021, je neplatný (dle
Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD nelze v rámci jednoho zasedání navýšit alokaci

výzev i provést výběr projektů). Návrh pozměněného programu je následující:

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

Obsah zasedání:

1.Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.Výběr projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 21-IROP určených k realizaci
3.Diskuse

4.Závěr

Jednání se účastní 5 z devíti členů výběrové komise, poměr zástupců veřejného sektoru vůči zástupcům

soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Program zasedání:

Ing. Aleš Mičulka

viz. prezenční listina

Ing. Dalibor Kvita

Ověřovatel zápisu:

Přítomní:

Předsedající zasedání:

Kulturní dům v Lichnově, Lichnov 40Místo:

23.8.2021^ 15:45Datum a čas zahájení:
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zasedání Rady MAS Lašsko, z. s.
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Dále předseda provedl kontrolu střetu zájmů na základě vyplněných a podepsaných etických kodexů.

Nikdo z přítomných 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.

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

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila program zasedání, jeho změnu a ověřovatele zápisu.

2.Zneplatnění   výběru  projektů  z výzev  č.23  a  č.24  MAS  Lašsko,  z.s.-IROP  určených

k realizaci/financování

Na minulém zasedání dne 12.8.2021 vybrala Rada projekty podané ve výzvách č.23 a č.24 MAS Lašsko,
z.s.-IROP k realizaci/financování. Dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD však nelze

v rámci jednoho zasedání navýšit alokaci výzev i provést výběr projektů. Provedený výběr tak musí být
zneplatněn.

Rada MAS hlasuje o zneplatnění výběru projektů z výzev č.23 a č.24 MAS Lašsko, z.s.-IROP určených
k realizaci/financování

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila zneplatnění výběru projektů z výzev č.23 a č.24 MAS Lašsko, z.s.-
IROP určených k realizaci/financování.

3.Výběr projektů z výzev MAS Lašsko z.s. č. 21, 23 a 24 - IROP určených k financování/realizaci.

Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko na pozici projektového manažera pro IROP, seznámila
členy rady s výsledky věcného hodnocení projektů z výzvy č.21 MAS Lašsko z.s. - IROP - Sociální
infrastruktura-Sociální služby, č.23 MAS Lašsko z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy a z výzvy č.24 MAS

Lašsko, z.s.-IROP-Základní vzdělávání, které proběhlo dne 2.8.2021 ve Štramberku. Všechny projekty

podané v těchto výzvách prošly úspěšně hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti i věcným
hodnocením. Ve výzvě č. 21 - Sociální služby byly podány tři projekty a alokace výzvy postačuje
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Zapsal:

Ověřovatel zápisu:

23.8.2021Lichnově

Přílohy:

Prezenční listina
P_l - Seznam schválených projektů z výzvy č.21 MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální infrastruktura-Sociální

služby
P_2 - Seznam schválených projektů z výzvy č.23 MAS Lašsko, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy

P_3 - Seznam schválených projektů z výzvy č.24 MAS Lašsko, z.s.-IROP-Základní vzdělávání

výběr projektů z výzev MAS Lašsko, z.s. č. 21,23 a 24 - IROP určených
k financování/realizaci.

zneplatnění výběru projektů z výzev č.23 a č.24 MAS Lašsko, z.s.-IROP

určených k realizaci/financování.

program zasedání, jeho změnu a ověřovatele zápisu.

Rada schválila

Rada schválila

Rada schválila

3/6/2021

2/6/2021
1/6/2021

k podpoře všech projektů^ ve výzvě zaměřené na Bezpečnost dopravy byly podány dva projekty a

alokace je dostatečná pro podporu obou projektů. Ve výzvě zaměřené na Základní vzdělávání bylo
podáno 11 projektů a všechny jsou taktéž v alokaci výzvy.

Rada MAS hlasuje o výběru projektů z výzev MAS Lašsko, z.s. č. 21,23 a 24 - IROP určených
k financování/realizaci.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0

Rada MAS jednomyslně schválila výběr projektů z výzev MAS Lašsko, z.s. č. 21,23 a 24 - IROP určených
k financování/realizaci.

Detailní přehled projektů je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:
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