Zápis
Zápis z jednání Výboru partnerství
27.6.2017 v 9.00 hodin v Infocentru Toužim

2/2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájil v 9.00 předseda MAS Kraj živých vod Jan Orosz.
1/ Volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Jiří Šindelář
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schválení programu jednání
Program:
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Informace MAS, financování provozu MAS a personální záležitosti
3/ Informace o průběhu hodnocení SCLLD Kraj živých vod
4/ Projednání hodnotících kritérií IROP
5/ Projednání návrhů preferenčních kritérií u Fichí v PRV
6/ Diskuze
7/ Závěr
VP schvaluje program jednání
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
2/ Informace MAS, financování provozu MAS a personální záležitosti
Stav projektu 4.2 - Režijní výdaje
V červnu byla ukončena kontrola 1. etapy, v příloze naleznete Přehled schválených výdajů, který byl
odeslán na Řídící orgán jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
Při kontrole nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Bude tedy proplaceno 95% nákladů. Výdaje se
skládají především z nákladů na mzdy za rok 2016 - mzdy Kateřiny Kolářové, Zuzany Kříž Obrtlíkové,
nájmy, telefon, internet. Podrobné informace na místě k dispozici.
Po obdržení částky bude splacen bezodkladně úvěr u ČS a podle dohody bude jednáno o uzavření nové
smlouvy o úvěru na vyšší částku tak, abychom měli na financování alespoň dvou etap (tj. 1 rok).
Zbývající došlé peníze budou použity částečně na splacení půjček obcím a částečně na financování další
etapy. K 15. červenci bychom měli vyúčtovávat další etapu projektu 1.-6.2017.
VP bere na vědomí informace o pokračování projektu IROP 4.2 Přípravné podpůrné, provozní a
animační činnosti MAS.
VP schvaluje na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD od 1.8.2017 Kamilu Prchalovou.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP pověřuje předsedu spolku vyřízením všech náležitostí při ukončení smlouvy o úvěru s ČS a
pověřuje manažera MAS Kamilu Prchalovou jednáním s ČS o uzavření nové úvěrové smlouvy na 1
mil. Kč, včetně směnky a smlouvy o zastavení účtu.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Národní a krajské projekty
MZe - Kříže v Kraji živých vod -125000 Kč - schváleno, ale je nutné zkrátit výrazně rozpočet – velké
množství sporných neuznatelných výdajů.
VP schvaluje ukončení projektu Kříže v Kraji živých vod a pověřuje Kamilu Prchalovou stornováním
žádosti a vyřízením všech náležitostí, vedoucích ke zrušení žádosti.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
KK - životní prostředí - KŽV - údržba objektů na NS Kraj živých vod a pramenů - 84000 Kč, probíhá
realizace
KK - evvo - exkurze a vzdělávací programy pro školy - proběhly 3 akce pro školy, bude doplněno o
programy v září
KK - cestovní ruch - propagační materiál - 40000 Kč - v realizaci
KK - cyklistická infrastruktura - ještě není podepsaná smlouva, částečně realizováno
MZe - MK - PK - při dalších 8 projektech asistujeme žadatelům při realizaci a monitoring
VP bere na vědomí informace o stavu realizace jednotlivých projektů podpořených Karlovarským
krajem.
Kancelář SCLLD v období 1.1.2017 – 30.6.2017
manažer SCLLD - Martina Turková na DPP
Marie Šašková na DPP - finanční manažer, spravuje účet SCLLD, kontroluje a provádí platby
Koordinátořu jednotlivých OP budou zaměstnáni po schválení SCLLD ze strany ŘO.
VP bere na vědomí obsazení kanceláře SCLLD MAS KŽV v období 1.1.2017-30.6.2017
3/ Informace o průběhu hodnocení SCLLD KŽV
19.6. jsme odevzdali vypořádané připomínky v 2. kole věcného hodnocení, ještě nás tedy čeká jedno
kolo. Připomínek bylo několik, ale komplikovaných a bohužel se nedařilo konzultovat s řídícími orgány
(nestihly nám odpovědět v termínu, který jsme na vypořádání měli). Ke dnešnímu dni je v ČR schváleno
100 strategií, 8 vyloučených a cca 70 ve fázi hodnocení. Teď u nás probíhá opět hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti po věcném hodnocení.
Časový harmonogram – pouze informativní, vše záleží na dodržování termínů ze strany MMR. Pokud
bude vše postupovat dle předpokladů, mohla by být SCLLD schválena v září.
Příprava Výzev – absolvování školení v systému CSSF, kde se budou Výzvy vyhlašovat a administrovat,
absolvování několika workshopů a školení ŘO; prozatím se čeká na schválení SCLLD
Příprava a zapracování připomínek do Interních postupů IROP – konzultace na CRR K. Vary.
VP bere na vědomí informace o průběhu hodnocení SCLLD Kraj živých vod.
4/ Projednání hodnotících kritérií IROP
Diskuze. Dokumenty přílohou jednání.
5/ Projednání návrhů preferenčních kritérií u Fichí v PRV
Diskuze. Dokumenty přílohou jednání.
VP schvaluje doplnění a dopracování hodnotících kritérií IROP a návrhů preferenčních kritérií u Fichí
tak, jak byly projednány na jednání PS ISÚ a pověřuje kancelář MAS jejich dopracování dle podmínek
CRR a SZIF.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
6/ Diskuze
Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 12.00 ukončil předseda MAS KŽV Jan Orosz.

Zapsal: Kamila Prchalová
V Toužimi dne 27.6.2017

Ověřil: Jiří Šindelář

