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

10.6.2019 od 13:00 hodin

Místo konání:

kancelář MAS, Na Náměstí 105, Osoblaha

Omluveni:

Elena Čipcová

Usnášeníschopnost:

jednání se účastnilo 5 členů Programového výboru

Hosté:

Martina Jalamasová, Ing. Jana Dokoupilová

Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Zpráva Výběrové komise z hodnocení žádostí OPŽP
Školení členů
Výběr projektů
Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Zahájení
Dle prezenční listiny přítomných členů je jednání usnášeníschopné, z 6 členného Programového
výboru se zúčastnilo 5 členů, zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová, za ověřovatele zápisu
byla navržena Jana Švestková.
Členům PV byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo z přítomných jej nepřipomínkoval
ani nedoplnil.
usnesení:
021/2019 - PV Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání,
určuje Martinu Jalamasovou jako zapisovatelku a ověřovatelkou zápisu Janu
Švestkovou
Hlasování:
pro:
5
usnesení 021/2019 – PV bylo schváleno
Ad 2) Zpráva Výběrové komise z hodnocení žádostí OPŽP
Členové PV byli seznámeni se zápisem z jednání Výběrové komise MAS a se Seznamem vybraných a
nevybraných žádostí. Do výzvy OPŽP I. – protierozní opatření nebyla podána žádná žádost o podporu,
do výzvy OPŽP II. – sídelní zeleň byla podána jedna žádost o podporu, která splnila podmínky
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
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Ad 3) Školení členů
Členové výběrové komise byli seznámeni se způsobem hodnocení projektů v OPŽP a s Etickým
kodexem hodnotitelů projektů, Ing. Jana Dohnalová oznámila svou podjatost k hodnocenému projektu,
nepodepsala prohlášení o nepodjatosti, předala předsedání dnešnímu jednání Ing. Petru Ondruškovi
a opustila jednací místnost. Počet členů přítomných na jednání se snížil na 4 z 6, kontrolou prezence
bylo zjištěno, že veřejný sektor nemá více než 49% hlasovacích práv. Ostatní členové neshledali
podjatost vůči předloženému projektu a všichni přítomní podepsali Etický kodex a nepodjatost.
Členové PV byli proškoleni o způsobu hodnocení projektů v OPŽP v souladu se schválenými
interními postupy.
Ad 4) Výběr projektů
Členové PV projednali Seznam projektů schválených, neschválených a náhradních ve výzvě OPŽP.
Prostředky nevyužitých alokací v jednotlivých výzvách budou použity v příští výzvě MAS.
Seznam schválených projektů:
Projekt č.

CZ.05.4.27/0.
0/0.0/18_128/
0010004

Název projektu

Obnova
osoblažského parku

Název
žadatele

Obec
Osoblaha

Právní
Bodové
forma hodnocení
žadatel
e
obec
101

Výsledek
věcného
hodnocení

Celkové způsobilé výdaje

projekt splnil
podmínky
věcného
hodnocení bez
výhrad

875 670,95

Seznam neschválených projektů:
Projekt č.

Název projektu

Název
žadatele

Právní
Bodové
forma hodnocení
žadatel
e

Výsledek
věcného
hodnocení

Celkové způsobilé výdaje

Název
žadatele

Právní
Bodové
forma hodnocení
žadatel
e

Výsledek
věcného
hodnocení

Celkové způsobilé výdaje

Seznam náhradních projektů:
Projekt č.

Název projektu

875 670,95 Kč

celkem
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usnesení:
022/2019 - PV Programový výbor Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam
schválených, neschválených a náhradních projektů k podpoře ve Výzvě MAS pro
OPŽP dle rozhodnutí Výběrové komise MAS bez výhrad
Hlasování:
pro:
4
usnesení 022/2019 – PV bylo schváleno
Ad )

Různé, diskuse, závěr

K jednání se opět připojila Ing. Jana Dohnalová a převzala předsedání dnešního jednání.






Členové PV byli informováni o stavu žádosti o změnu SCLLD související se změnou alokace
IROP – žádost byla podána koncem dubna, do dnešního dne nebyla schválena,
mid-term evaluace k 31.12.2018 – evaluační zpráva byla schválena Účetním výborem MAS
20.5.2019 a podána na CRR ke schválení,
členové projednali připravovanou výzvu MAS pro IROP I. – IV., byli seznámeni s texty výzev
a s kritérii věcného hodnocení,
aktualizace Harmonogramu výzev na rok 2019 – upřesnění termínů vyhlášení výzvy OPZ,
upřesnění alokací pro výzvy IROP a OPŽP,
informace k připravované změně SCLLD související s přidáním Fiche pro článek 20. do
programového rámce PRV – členové projednali jednotlivé aktivity pro Fichi a projektové
záměry obcí, k tomuto tématu se sejdou v červenci, kancelář MAS zašle veškeré podklady

usnesení:
023/2019 - PV Programový výbor Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje texty výzev pro
IROP I. – IV., kritéria pro věcné hodnocení a Interní postupy pro IROP verze 2
Hlasování:
pro: 5
usnesení 023/2019 – PV bylo schváleno
usnesení:
024/2019 - PV Programový výbor Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje aktualizaci
Harmonogramu výzev MAS na rok 2019
Hlasování:
pro: 5
usnesení 024/2019 – PV bylo schváleno
Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Zapsala:

Martina Jalamasová

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

Ověřovatel zápisu:

Jana Švestková

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