ZÁPIS
z jednání Programového výboru
Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)
Datum a hodina konání:

15.11.2016 ve 14:00 hodin

Místo konání:

kancelář MAS, Na Náměstí 105, Osoblaha

Přítomni:

dle prezenční listiny

Usnášeníschopnost:

jednání se účastnili 4 členové Programového výboru

Hosté:

Martina Jalamasová

Návrh programu jednání:
1. Zahájení
2. SCLLD
3. Diskuze, různé, závěr

Ad 1) Zahájení
Jednání Programového výboru (dále PV) zahájila předsedkyně Ing. Jana Dohnalová. Dle prezenční
listiny přítomných členů je jednání usnášeníschopné. Zápis provedla Martina Jalamasová, za
ověřovatele zápisu byl navržen paní Elen Čipcová.
Členům PV byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo z členů jej nedoplnil.
usnesení:
033/2016 - PV Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání
a ověřovatelem zápisu Elen Čipcovou.
Hlasování:
pro:
4
usnesení 033/2016 – PV bylo schváleno
Ad 2) SCLLD
 žádost o schválení Strategie CLLD se nachází ve fázi věcného hodnocení, neoficiální připomínky
jsou průběžně zpracovávány zaměstnanci kanceláře. Po obdržení oficiální žádosti o doplnění nebo
úpravy CLLD budou odeslány prostřednictvím aplikace ISKP 2014+,
 zaměstnanci absolvovali školení pro vyhlašování vlastních výzev MAS,
 animace šablon – ZŠ a MŠ většinou využívají služeb ověřených spolupracujících firem z minulého
období, některé si zpracovávají žádosti samy, pro ostatní bude pořádán seminář dne 21.11.2016
k orientaci v aplikaci ISKP, náležitostí žádostí, výběru šablon atd.,
 příprava interních postupů MAS dle aktualizovaných metodik všech řídících orgánů,
 návrh harmonogramu výzev MAS pro rok 2017,
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Ad 3) Diskuse, různé, závěr
 v kanceláři MAS proběhla plánovaná kontrola NKÚ č. 16/14 na realizaci SPL (období 2007 –
2013), kontrolní protokol je v kanceláři k nahlédnutí a nálezy kontrolní komise budou využity při
přípravě interních postupů MAS pro budoucí období, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům
budou připravena k projednání do příštího jednání,
 financování kanceláře – viz seznam uzavřených smluv,
 zřízení kontaktního místa pro konzultace v Krnově od ledna 2017, příprava výběrového řízení na
obsazení 2 pozic pro manažery MAS a 1 pozice pro administrativního pracovníka,
 termín pro letošní poslední jednání PV je stanoven předběžně na 20.12.2016 od 13:00 hodin
v restauraci Western v Bartultovicích.
Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 15:30 hodin.

Zapsala:

Martina Jalamasová

...................................

Ověřovatel zápisu:

Elen Čipcová

...................................
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