Zápis z jednání Správní rady konané dne 8.12. 2017 od 8.00 hod
v kanceláři MAS v Ploskovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
3/ Činnost kanceláře
4/ Organizační záležitosti, aktuální informace
- OPZ
- IROP
- PRV
- Dohoda o partnerství s Městem Litoměřice
- různé - MAP
5/ Usnesení, závěr
Jednání zahájila předsedkyně SR paní Alena Vacková
Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:
Vnitřní směrnice PRV schváleny na CP SZIF,
VH NS MAS schválila zvýšení členských příspěvků na 15 tis. Kč za rok.
Činnost kanceláře:
Materiál obdrželi členové před zasedáním.
Organizační záležitosti, aktuality
OPZ: výzvy zveřejněny, sešli se členové výběrové komise a byli seznámeni s procesem
hodnocení
IROP: Výzvy a interní postupy stále v připomínkovém řízení Řídícího orgánu, příslib možnosti
vyhlášení výzev 20.12.
PRV:
- Předloženo znění 1.výzvy a harmonogram. Budou vyhlášeny všechny 3 Fiche s alokacemi
F1: 5790 tis.Kč, F2: 5790 tis.Kč a F3: 5000 tis.Kč
Usnesení č. 22/2017
- SR schvaluje znění 1. výzvy PRV a její harmonogram. SR schvaluje alokace pro
jednotlivé Fiche.
-

SZIF souhlasí s vyhlášením výzvy 18.12. 2017 – čj. SZIF/2017/0724452
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-

Výzva bude uveřejněna příští týden na webu MAS

Dohoda o partnerství s Městem Litoměřice - návrh zaslán v podkladových materiálech
-

-

Jedná se o partnerství v rámci projektu: „Litoměřice – modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad
Cílem spolupráce je součinnost na bezproblémovém zajištění udržitelnosti projektu a
naplnění jeho účelu.

Usnesení č. 23/2017
- SR schvaluje uzavření dohody o partnerství v rámci projektu: „Litoměřice –
modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ .
Různé:
MAP:
- poslední indikátor se právě naplňuje a to vytvoření dokumentu MAP - je hotový, schválil ho
Řídící výbor MAP a teď je to v procesu u zřizovatelů (musí schválit 70% zapojených) - měli
bychom bez problému splnit.
-dokument MAP je ke stažení na webu projektu, dělají se průběžně ještě úpravy.
- v rámci vzdělávání máme v projektu plán vzdělávacích aktivit, který je téměř splněn, chybí
jedno školení pro mateřinky, ale to je v plánu na leden, ostatní vzdělávací aktivity jsme splnili
-aktuálně se dělá poslední monitorovací zpráva, termín odevzdání je do konce prosince, z
kraje příštího týdne budeme finalizovat, pak už zbyde jen závěrečná zpráva a vypořádání
projektu
-příprava projektu MAP II - aktuálně se pracuje na přílohách a to hlavně souhlasy škol, oslovují
se potencionální žadatelé, od kterých je potřeba mít vyjádření, že nechtějí projekt realizovat,
vyjádření od RSK máme, MŠMT vypsalo termíny podání žádostí, prosincový nestihneme, takže
se bude podávat k únoru
Usnesení č. 24/2017
- SR schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt MAP II.
Závěr: Jednání bylo ukončeno v 9.25 hod., další jednání bude dne 1.2. 2018 v 9:00 hod.
Zapsal: Jasanský
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