Zápis z jednání Výboru partnerství

5/2019

8.8.2019 ve 14.00 hodin v Bečovské botanické zahradě
Přítomni: členové VP dle prezenční listiny
Schůzi zahájil ve 14.00 hodin předseda spolku Jan Orosz.
Jednání Výboru partnerství je neveřejné a není schváleno pořizování zvukových a obrazových záznamů.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Schválení realizace projektů 4., 5. a 6. Výzvy OPZ MAS Kraj živých vod
3/ Informace z kanceláře MAS o průběhu realizace SCLLD
4/ Schválení změny bodového hodnocení - 3. Výzva PRV
5/ Informace o spolupráci při organizaci Národní konference Venkov 2019
6/ Diskuze, závěr
VP schvaluje program jednání
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Olga Haláková
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Schválení realizace projektů 4., 5. a 6. Výzvy OPZ MAS Kraj živých vod
Členové VP byli seznámeni se závěry Hodnotící komise a projednali návrhy na podporu projektů v jednotlivých
výzvách OPZ. Z hodnocení byl vyřazen projekt ve 4. Výzvě OPZ – Zaměstnanost, který byl žadatelem stažen
v průběhu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
VP schvaluje realizaci projektu v 5. Výzvě OPZ MAS KŽV – Zapojení obyvatel do života v obcích II. s názvem
„Personální rozšíření odborného sociálního poradenství na území Tepelska, Bochovka a Bečovska“, žadatele
Český Západ o.p.s
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje realizaci projektu v 6. Výzvě OPZ MAS KŽV – Prorodinná opatření II. s názvem „Příměstské tábory
v Kraji živých vod II.“, žadatele MAS Kraj živých vod, z.s.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Informace z kanceláře MAS o průběhu realizace SCLLD
Manažerka informovala členy VP o průběhu realizace SCLLD, byla schválena žádost o změnu č. 2, týkající se
změny finančního plánu IROP. Byla podána ŽoP za 6. etapu projektu IROP 4.2 na proplacení režijních výdajů za
první pololetí roku 2019. Je v řešení auditní zpráva za rok 2018 tak, aby mohla být schválena do konce srpna a
odeslána na ŘO prostřednictvím MS 2014+. Dále byli členové VP informováni o podání Mid-term evaluační
zprávy, který ještě nebyla schválena. Po jejím schválení bude připravena Žádost o změnu č.3 na změny ve
finančním plánu a PR PRV, kde bude zohledněno zapojení čl.20 PRV. Byly prodiskutovány výsledky dotazníkového
šetření mezi členskými obcemi na zapojení jednotlivých oblastí do nové Fiche PRV.
VP bere na vědomí informace z kanceláře MAS Kraj živých vod, z.s.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4/ Schválení změny bodového hodnocení – 3. Výzva PRV
Členové VP byli informováni o připomínce SZIF k projektu podanému ve 3. Výzvě PRV, žadatele Agrafa s.r.o.
s názvem „Centrum služeb pro veřejnost“. Zde byla ze strany SZIF provedena změna v hodnocení a žadateli bylo
navrženo snížení bodového hodnocení o 10 bodů u 2. preferenčního kritéria. Výběrová komise schválila změnu
hodnocení projektu. Změna bodového hodnocení z 55 na 45 bodů nemá vliv na výběr projektu k podpoře, i nadále
splňuje minimální počet bodů pro podporu.
VP schvaluje změnu bodového hodnocení u projektu společnosti Agrafa s.r.o. z 55 na 45 bodů.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Informace o spolupráci při organizaci Národní konference Venkov 2019
Manažerka MAS informovala členy VP o přípravách a zapojení MAS KŽV do realizace NKV 2019 v klášteře Teplá.
Po diskuzi bylo rozhodnuto, že se následujících jednání zúčastní paní Olga Haláková, jako zástupce VP a bude
nadále s panem Radanem Večerkou, jako zástupcem hlavního organizátora SPOV ČR řešit především finanční
zajištění celé akce.
VP bere na vědomí informace o průběhu příprav NKV 2019.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ Diskuze, závěr
Ke každému bodu bylo diskutováno v průběhu jednání. Do závěrečné diskuze se nikdo nepřihlásil.
Schůzi v 16.00 hodin ukončil předseda MAS Kraj živých vod, z.s. Jan Orosz.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 8.8.2019

Ověřila: Olga Haláková
V Bečově nad Teplou dne 8.8.2019

