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Záp is  ze

zasedání Rady MAS Lašsko, z. s.

Datum a čas zahájení: 8.2.2022,10:15

Místo: Kancelář MAS Lašsko, z.s., Dolní Bašta 269, Štramberk

Předsedající zasedání: Ing. Dalibor Kvita

Přítomní: viz. prezenční listina

Ověřovatel zápisu: Alena Malíková

Za Andělé Stromu života pobočný spolek MSK byl zplnomocněn pan M artin  Šimák. Plná moc byla 

zkontrolována a je archivována v kanceláři MAS.

Jednání se účastní 7 z devíti členů výběrové komise, pom ěr zástupců veřejného sektoru vůči zástupcům 

soukromého sektoru je dodržen. Rada je usnášeníschopná.

Program zasedání:

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

2. Výběr projektů z 26.výzvy MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava určených 

k realizaci/financování

3. Schválení zprávy o realizaci ISg za období 7-12.2021

4. Diskuse k realizaci OP OPZ+ v PO 2021-2027

5. Návrh rozdělení alokace PRV pro letošní výzvu

6. Přijetí nových členů

7. Diskuse

8. Závěr

Obsah zasedání:

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

Předseda MAS přivítal přítom né členy rady. Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Alena Malíková, 

která tu to  roli přijímá, zapisovatelem je určena zaměstnankyně kanceláře MAS Marie Jalůvková.

Dále provedl předseda rady MAS pan Dalibor Kvita kontro lu střetu zájmů na základě vyplněných a 

podepsaných etických kodexů (každý operační program má vlastní vzor etického kodexu).
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Ve střetu zájmu jsou pro výběr projektů z 26.výzvy MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava paní Pavla Adamcová 

(Obec Hodslavice) a pan Ondřej Syrovátka (Město Nový Jičín), jelikož zastupují subjekty, které v té to  

výzvě podaly žádost o podporu a nebudou se tedy podílet na výběru projektů k realizaci/financování.

Rada MAS hlasuje o programu zasedání a o ověřovateli zápisu.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Usnesení 1 /2 /2022: Rada MAS jednomyslně schválila program zasedání a ověřovatele zápisu.

Jednání opouští paní Adamcová a pan Syrovátka kvůli střetu zájmu.

2. Výběr projektů z 26-výzw MAS Lašsko. z.s.-IROP-Doprava určených k realizaci/financování

Marie Jalůvková, projektový manažer pro IROP MAS Lašsko, seznámila členy rady s výsledky 

věcného hodnocení projektů z výzvy č.26 MAS Lašsko z.s.-IROP-Doprava, které proběhlo dne 29.11.2021 

ve Štramberku. Všechny pro jekty podané v těchto  výzvách prošly úspěšně hodnocením formálních 

náležitostí a přijatelnosti i věcným hodnocením. U projektu r.č. CZ.06.4.59/0.0 /0.0/16_038/0016926 

byla podána žádost o přezkum věcného hodnocení, Kontrolní komise MAS však tu to  žádost vyhodnotila 

jako nedůvodnou. Ve výzvě byly podány čtyři projekty, alokace je dostatečná pro podporu dvou 

projektů, tře tí pro jekt lze podpořit částečně (hraniční projekt) a na podporu čtvrtého projektu již alokace 

výzvy nepostačuje (náhradní projekt).

Rada MAS hlasuje o výběru projektů z výzvy MAS Lašsko, z.s. č. 2 6 - IROP určených 

k financování/realizaci a seznamu hraničních/náhradních projektů.

Hlasování:

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Usnesení 2 /2 /2022: Rada MAS jednomyslně schválila výběr projektů z výzvy MAS Lašsko, z.s. č. 2 6 -  

IROP určených k financování/realizaci a seznamu hraničních/náhradních projektů.

Detailní přehled projektů je přílohou toho to  zápisu.

Na jednání se vrací paní Adamcová a pan Syrovátka.
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3. Schválení Zprávy o realizaci ISg za období 7-12.2021

Petr Hůla, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS Lašsko, představil Radě zprávu o realizaci 

ISg za období 7-12.2021. Zpráva již byla Řídícím orgánem schválena dne 2.2.2022.

Rada MAS hlasuje o schválení Zprávy o realizaci ISg za období 7-12.2021

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Usnesení 3 /2 /2022: Rada MAS jednomyslně schválila Zprávu o realizaci ISg za období 7-12.2021.

4. Diskuse k realizaci OP OPZ+ v PO 2021-2027

Dalibor Kvita, předseda MAS Lašsko, představil přítom ným  nastavení programového rámce OPZ+ pro 

období 2021-2027 a návrhy kanceláře MAS, jaké aktiv ity by bylo možné v rámci toho to  programu 

podpořit. Následovala diskuse, kam by bylo vhodné pomoc zaměřit. Vzhledem k odlišným potřebám 

jednotlivých obcí a organizací, které v nich působí, doporučuje Rada zaměřit Akční plán OPZ + na 

aktivizaci a participaci CS, kom unitn í (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních 

center, sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, vzájemné 

pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační 

výměny a výpomoci, sdílená a neform ální péče, vč. paliativní a domácí hospicové a vzdělávací a osvětové 

aktiv ity. Pomoc nedoporučuje zaměřit na zaměstnanostní programy -  podpora tvorby pracovních míst 

na venkově a posilování rodinných vazeb -  příměstské tábory kom unitního typu, programy pro rodiny.

5. Návrh rozdělení alokace PRV pro letošní vyzvu

Petr Hůla prom ítl členům Rady návrh rozdělení navýšené alokace v programovém rámci PRV (Program 

rozvoje venkova) pro přechodné období:

Fiche alokace (dotace) %

F2 - zemědělci 3 054 468 30

F3 - zpracovatelé 1 527 234 15

F4 - nezemědělci 2 036 312 20

F l l  - spolky, obce 3 563 546 35

zbývající alokace 10 181 559 100

Tento návrh již byl projednáván na poslední Valné hromadě v prosinci 2021.

* *  *  * *  EVROPSKÁ UNIE

*  *  Evropský fond pro regionální rozvoj

* ★  *  * *  Integrovaný regionální operační program
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6. Přijetí nových členů

Dne 10.1.2022 přijala kancelář MAS přihlášku ke členství od pana Jana Rejmana za subjekt DOBRÁ 3000, 

z.s. a dne 25.1.2022 od pana Pavla Honeše za subjekt Tábory Šipka, z.s..

Vzhledem k časové tísni již Rada MAS nestihla ten to  bod projednat a odložila je j na další jednání.

7. Závěr

Předseda poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Usnesení:

1/2 /2022 Rada schválila program zasedání a ověřovatele zápisu.

2 /2 /2022 Rada schválila výběr projektů z výzvy MAS Lašsko, z.s. č. 26-IROP určených 

k financování/realizaci a seznamu hraničních/náhradních projektů.

3 /2 /2022 Rada schválila Zprávu o realizaci ISg za období 7-12.2021.

Přílohy:

Prezenční listina

P_1 -  Seznam schválených projektů z výzvy č.26 MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava

Štramberku

Ve

8 .2.2022

dne

Zapsal: Marie Jalůvková

Ověřovatel zápisu: Alena Malíková 4  f iu £__  ̂ /
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