Zápis
Zápis z jednání Výboru partnerství
13.11.2017 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS v Teplé

4/2017

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

1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Olga Haláková
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje program jednání VP
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Financování, personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
Manažerka informovala o personálním obsazení kanceláře MAS, průběhu projektu IROP 4.2, vyúčtování II. etapy
a předpokládaného plnění rozpočtu III.etapy (7-12/2017). Dne 13.11. byly také převedeny na jednotlivé účty
finanční prostředky zapůjčené obcemi v uplynulém období. V tuto chvíli zůstává pouze půjčka od města Teplá,
splatná k 31.12.2017. VP byl informován o stavu průběžného čerpání úvěru u ČS.
VP bere na vědomí informace o personálních a finančních záležitostech kanceláře MAS
VP pověřuje předsedu vyjednáním prodloužení půjčky u města Teplá a to do 31.12.2018
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Informace o přípravě výzev SCLLD Kraj živých vod
Pro všechny tři administrované OP jsou zpracovány hodnotící a preferenční kritéria pro všechny stupně kontroly
a jsou připraveny texty výzev pro připravované kolo prosinec 2017 –únor 2018.
Všichni koordinátoři komunikují se svými ŘO a zapracovávají připomínky k jednotlivých dokumentům.
VP bere na vědomí informace o stavu prací při vyhlášení prvních výzev všech tří OP.

4/ Schválení výběrových kritérií a výzev PRV, IROP, OPZ
Všechny dokumenty byly předloženy na místě v tištěné podobě. Po diskuzi byly potřebné dokumenty pro
vyhlášení prvních výzev MAS Kraj živých vod schváleny.
VP schvaluje texty výzev pro IROP včetně přílohy č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a
přílohy č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení.
1.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a služby na venkově I.
2.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Investice do vzdělání a zázemí pro volnočasové aktivity I.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje text výzev pro OPZ včetně příloh
1.výzva MAS KŽV_OPZ_Pracovní příležitosti na venkově I.
2.výzva MAS KŽV_OPZ_Zapojení obyvatel do života v obcích I.
3.výzva MAS KŽV_OPZ_Pro rodinná opatření I.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

VP schvaluje text a preferenční kritéria fichí pro PRV
F1 Rozvoj zemědělských podniků
F2 Zpracování zemědělských produktů
F3 Lesnická infrastruktura
F4 Zemědělská infrastruktura
F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu
F6 Využití lesů pro cestovní ruch
F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Schválení upraveného harmonogramu na rok 2018
Vzhledem k prodlevám v termínech a časové náročnosti příprav výzev, byl upraven harmonogram pro
vyhlašování výzev pro rok 2017-2018 a sloučeny alokované finanční prostředky pro oba původní termíny.
VP schvaluje upravený harmonogram výzev pro období 2017-2018, včetně alokací pro jednotlivá
opatření/fiche.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Příprava Valného shromáždění členů
VP po diskuzi navrhl termín uskutečnění Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod na 6.12.2017 v 17.00
hodin v sále ZUŠ v Bečově nad Teplou. VP pověřuje manažera MAS přípravou a zajištěním VSČ, včetně rozeslání
pozvánek a podkladů pro jednání s připomenutím volby členů Výběrové komise, které končí mandát 12.1.2018.
Navržený program jednání:
1/ Zahájení VSČ, volba zapisovatele, ověřovatele
2/ Schválení programu jednání
3/ Informace o stavu SCLLD MAS Kraj živých vod, schválení preferenčních a hodnotících kritérií, harmonogram
výzev
4/ Informace o činnosti MAS v roce 2017 a plánované projekty na rok 2018
5/ Schválení rozpočtu na rok 2018
6/ Volba členů Výběrové komise
7/ Projednání výše členských příspěvků
8/ Vize MAS Kraj živých vod 2020+

6/ Informace o realizaci projektů podpořených Karlovarským krajem a podání žádosti do OPZ
VP bere na vědomí stav realizace a vyúčtování jednotlivých projektů, realizovaných MAS KŽV v roce 2017 a
pověřuje manažera MAS dokončením projektu v oblasti CR a cyklistické infrastruktury.
VP schvaluje podání žádosti do OPZ – výzvy MAS KŽV – Prorodinná opatření na realizaci projektu Příměstské
tábory na území MAS Kraj živých vod, který bude v případě schválení realizován v letech 2018 – 2020. Projekt
bude 100% financován ze zdrojů EU.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Diskuze a závěr
Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 17.10 ukončil předseda MAS KŽV Jan Orosz.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 13.11.2017

Ověřila: Olga Haláková

