Zápis

Zápis z jednání Výboru partnerství
5.9.2017 ve 14.00 hodin na Městském úřadě v Teplé

3/2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájil ve 14.00 hodin předseda MAS Kraj živých Jan Orosz.

1/ Volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Roman Veselovský
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Stav projektu SCLLD MAS Kraj živých vod
VP bere na vědomí informaci, že 21.8.2017 byla schválena všemi ŘO SCLLD Kraj živých vod a byly
doručeny akceptační dopisy a je možné začít s realizací SCLLD na území MAS Kraj živých vod.
V této souvislosti VP schvaluje upravený program jednání.
Program:
1/ Zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele, schválení programu
2/ Financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
3/ Projednání a schválení hodnotících kritérií, harmonogramu výzev a upraveného finančního plánu
4/ Diskuze
5/ Závěr
VP schvaluje program jednání
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
Stav projektu 4.2 - Režijní výdaje
- V červenci byla proplacena I. etapa 4.2. Při kontrole nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Bylo
proplaceno 95% nákladů.
- 10.7. byla podána ŽoP II. Etapy ve výši cca 233.000 Kč, v tuto chvíli očekáváme schválení platby.
Podrobné informace k rozložení plateb na místě k dispozici.
- V červenci došlo ke splacení úvěru u ČS ve výši 500.000 Kč a došlo ke zrušení zástavního práva na
nemovitost ve Vidžíně.
- Na minulém jednání byl schválen návrh na uzavření nové úvěrové smlouvy u ČS ve výši 1.000.000 Kč.
Úvěr je předjednán, předběžně schálen.
VP bere na vědomí informace o pokračování projektu IROP 4.2 Přípravné, podpůrné, provozní a
animační činnosti MAS a o průběžných etapových platbách.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP zároveň pověřuje předsedu spolku vyřízením všech náležitostí při uzavření nové úvěrové smlouvy
dle návrhu a předběžné dohody.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Personální zajištění SCLLD
- Po schválení SCLLD byly dle předchozích jednání provedeny tyto personální změny v kanceláři MAS
Kraj živých vod.
- Nově vzniklý 0,5 pracovní úvazek pro koordinátora IROP - Mgr. Jana Cinková
- Nově vzniklý 0,5 pracovní úvazek pro koordinátora OPZ – Mgr. Martina Turková
- Manažer SCLLD – 1 plný úvazek – Kamila Prchalová
- Manažer MAS – 1 plný úvazek financovaný částečně Karlovarským krajem – Ing. Jiří Šindelář
- Předpokládá se přijetí koordinátora pro PRV v rozsahu 0,5-1 pracovní úvazek.
VP bere na vědomí informace o nově uzavřených pracovních smlouvách a stavu personálního
zajištění kanceláře MAS.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
V souvislosti se schválení SCLLD schvaluje VP ukončení činnosti PS ISÚ s tím, že část jejího působení
přechází na členy Monitorovací komise a členy Výboru partnerství, administrativní kroky bude řešit
kancelář MAS.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Projednání a schválení hodnotících kritérií, harmonogramu výzev a upraveného finančního plánu
IROP
- schválené Interní postupy ŘO,
- absolvování školení v systému CSSF, kde se budou Výzvy vyhlašovat a administrovat,
- absolvování několika workshopů a školení ŘO;
- nově většinu zajistit pro koordinátora IROP, včetně školení a přístupů do MS2014+;
- výzva je s ohledem na žadatele připravena na konec roku 2017.
- Harmonogram výzev, finanční plan, database projektů – k dispozici na místě.
OPZ
- absolvování školení v systému CSSF, kde se budou Výzvy vyhlašovat a administrovat,
- absolvování několika workshopů a školení ŘO, animační activity,
- nový harmonogram výzev pro 2017-2018,
- vyhlášení výzvy koncem roku 2017.
PRV
- směrnice pro PRV – schválení VP,
- preferenční kritéria – nastavení hodnocení – podklady na místě,
- diskuze o připravovaných fichiích 1, 2 a 5.
- Konzultace fichí na SZIF,
- výzva bude vyhlášena v prosinci s příjmem žádostí 2/2018,
- podmínky ŘO, nová pravidla pro 19.2.1 budou k dispozici v říjnu.
- Databáze záměrů v dané oblasti, animační aktivity.
Projednání hodnotících kritérií IROP
Diskuze. Dokumenty přílohou jednání.
VP schvaluje preferenční kritéria u jednotlivých opatření IROP a pověřuje koordinátora IROP jejich
úpravou a doplněním dle připomínek ŘO.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Projednání návrhů preferenčních kritérií u Fichí v PRV
Diskuze. Dokumenty přílohou jednání.

VP schvaluje preferenční kritéria u jednotlivých Fichí PRV a pověřuje manažera SCLLD jejich úpravou
a doplněním dle připomínek ŘO.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Projednání finančního plánu SCLLD.
Diskuze. Dokumenty přílohou jednání.
VP schvaluje úpravu finančního plánu SCLLD.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4/ Diskuze
- Vypracování směrnice na cestovní náhrady – pověřen manažer SCLLD.
- Připravit výzvu pro podzimní kolo grantového program Dr. ŽIVODA – pověřen manažer MAS.
Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 17.00 ukončil předseda MAS KŽV Jan Orosz.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 5.9.2017

Ověřil: Roman Veselovský

