Zápis z jednání Výboru partnerství

2/2018

20.3.2018 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS KŽV, Masarykovo nám. 143, Teplá
Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájil ve 14.00 hodin předseda MAS Kraj živých vod Jan Orosz.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
Program:
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Informace o stavu realizace SCLLD a hodnocení IROP a OPZ
3/ Výběr projektů k realizaci v rámci 1. Výzvy PRV MAS KŽV
4/ Projednání a schválení preferenčních kritérií pro F7 PRV
5/ Schválení 2. Výzvy PRV MAS KŽV, úprava Vnitřní směrnice pro hodnocení - PRV
6/ Nové možnosti pro MAS v OPŽP
7/ Informace o podaných a připravovaných žádostech na podporu projektů MAS KŽV
8/ Financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
9/ Diskuze
VP schvaluje program jednání
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Roman Veselovský
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace o stavu realizace SCLLD a hodnocení IROP a OPZ
Manažerka MAS informovala o stavu všech ukončených výzev CLLD.
1. a 2. Výzva IROP byla ukončena 28.2. – Dva podané projekty – školy, jeden podaný projekt ve výzvě na
komunitní centra. Dva projekty jsou ve fázi věcného hodnocení, jeden ve fázi AK.
1. Výzva PRV byla ukončena 28.2. – Bylo podáno 23 Žádostí o dotaci, dvě ŽoD byly vyloučeny pro nevypořádání
výzvy ve fázi administrativní kontroly. Zbylých 21 žádostí prošlo věcným hodnocením. Ve Fichi č. 3 a č. 4 nebyly
doručeny žádné ŽoD.
1., 2. a 3. OPZ byly ukončeny 15.3. – Podány celkem tři projekty, všechny v současné době ve fázi kontroly
formálních náležitostí.
Členům VP byl předložen materiál o čerpání finančních prostředků a plnění indikátorů po prvním kole Výzev.
VP bere na vědomí informace o stavu realizace SCLLD po ukončeném 1. Kole Výzev MAS KŽV.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Výběr projektů k realizaci v rámci 1. Výzvy PRV MAS KŽV
Členové VP podepsali “ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ osoby podílející se na výběru Žádostí o dotaci”. Z hodnocení Fiche č.
5 budou vyloučeni p. Vladimír Erps a p. Roman Veselovský, kteří jsou v tomto případě ve střetu zájmu. Ostatní
členové dostali k dispozici seznam žádostí navržených Výběrovou komisí k financování. Výběrová komise na svém
jednání 19.3. dokončila hodnocení projektů PRV a předala seznamy na jednání Výboru partnerství.
Po krátkém doplnění k Fichím č. 1 a č. 2 některých informací VP projednal a vybral projekty k realizaci.

VP schvaluje výběr projektů k realizaci pro Fichi č. 1
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

VP schvaluje výběr projektů k realizaci pro Fichi č. 2
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Jednací místnost opustili p. Vladimír Erps a p. Roman Veselovský. Poté proběhla rozprava a doplnění informací k
Fichi č. 5.
VP schvaluje výběr projektů k realizaci pro Fichi č. 5
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
K jednání se připojili p. Vladimír Erps a p. Roman Veselovský.
Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci je přílohou tohoto zápisu.

4/ Projednání a schválení preferenčních kritérií pro F7 PRV
VP projednal a formuloval preferenční kritéria pro Fichi č. 7 Programového rámce PRV.
VP schvaluje preferenční kritéria pro Fichi č. 7 PRV
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Schválení 2. Výzvy PRV MAS KŽV, úprava Vnitřní směrnice pro hodnocení - PRV
Členové VP projednali znění připravované 2. Výzvy PRV MAS KŽV a navrhli ji zaměřit na Fichi č. 2, 3, 4, 6 a 7 s
celkovou alokací 8 400 000 Kč. Výzva bude předána ke schválení na SZIF a vyhlášena v ideálním případě 9.4. 2018.
VP schvaluje vyhlášení 2. Výzvy PRV MAS KŽV
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Členové VP projednali úpravy ve znění “Vnitřní směrnice – způsob hodnocení projektů, řešení střetu zájmů a
zaručení transparentnosti při realizaci SCLLD” pro Programový rámec PRV.
VP schvaluje úpravy “Vnitřní směrnice – způsob hodnocení projektů, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti při realizaci SCLLD” dle předloženého návrhu.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ Nové možnosti pro MAS v OPŽP
Členové VP byli v dostatečném předstihu seznámeni s novými možnostmi financování projektů na území MAS z
prostředků OP ŽP s tím, že by došlo k úpravě strategie a byl doplněn programový rámec pro tento operační
program. Kancelář MAS provedla dotazníkové šetření mezi členy MAS a obcemi v územní působnosti MAS KŽV.
VP byl seznámen s výsledky tohoto šetření a byl konstatován nezájem o tato nová opatření ze strany možných
žadatelů. Hlavní překážkou je v případě podpory “zeleně v obcích” požadovaná velikost obce nad 500 obyvatel,
ve srovnání s národním programem nízká míra podpory a celkově absence jakékoliv výhody realizace projektu
prostřednictvím SCLLD oproti přímé žádosti do OP ŽP.
VP zamítá vytvoření programového rámce OP ŽP a zapojení nových opatření OP ŽP do stávající SCLLD.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Informace o podaných a připravovaných žádostech na podporu projektů MAS KŽV
Manažerka MAS informovala o podaných žádostech o podporu projektů MAS pro rok 2018. V řádných termínech
byly podány žádosti do dotačních programů KK dle rozhodnutí VP ze dne 16.1.2018.
Dále bylo diskutováno o podání žádosti na podporu cyklistické infrastruktury Karlovarského kraje 2018 ve výši
200 000 Kč a nově nabízená možnost podpory režijních výdajů MAS Plzeňského kraje. Tento titul je určen v roce
2018 i pro MAS, které nemají sídlo v PK a je možné žádat o 60 000 Kč na podporu činnosti, popř. grantový
program MAS.
VP schvaluje podání žádostí o podporu projektu MAS KŽV do DT Podpora cyklistické infrastruktury KK a
Podpora činností MAS PK ve finančních výších dle zápisu.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8/ Financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
V tuto chvíli stale nedošlo k proplacení III. etapy projektu 4.2. Pokud se tak nestane v nejbližších dnech bude
nastane problém se zajištěním financování režijních výdajů a mezd v dubnu. V této chvíli je vyčerpán úvěr u ČS a
byla použita i půjčka ve výši 100 000 Kč od města Teplá.
Od 1.4. bude snížen pracovní úvazek Janě Cinkové (koordinátor IROP) na 0,1 úvazku z důvodu rodičovské
dovolené. Některé aktivity bude nadále vykonávat, zbývající část agendy IROP přejde na manažera SCLLD.
VP bere na vědomí stav financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS bez dalších návrhů a
připomínek.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9 / Diskuze a závěr
Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 18.00 hodin ukončil předseda MAS KŽV Jan Orosz.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 20.3.2018

Ověřil: Roman Veselovský

