Zápis z jednání Správní rady konané dne 7.3.2019 od 8 hod.
v kanceláři MAS v Ploskovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
3/ Organizační záležitosti
- IROP
- OPZ
- PRV – výzva č. 2 (fiche 2, 3)
- MAP – aktuální informace
- Zpráva o plnění Isg
- střednědobá evaluace – fokusní skupina
- audit 2018
- různé
4/ Usnesení, závěr
Jednání zahájila předsedkyně SR paní Alena Vacková

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:
- Volba předsedy SR – změna předsedy SR MAS České středohoří není zapsána ve
spolkovém rejstříku z důvodu neaktuálních údajů organizace předsedy SR.
- MAS České středohoří z.s. vyzvala zástupce z veřejného sektoru o potvrzení o
přenesení výkonu funkce – Porta Bohemica – Brána Čech, Mikroregion Porta
Bohemica, město Terezín a obec Chodouny. Jakmile potvrzení od zástupců obdrží,
požádá o změnu ve spolkovém rejstříku, i přesto, že předseda SR (Porta Bohemica –
Brána Čech) nemá ve spolkovém rejstříku aktuální informace
- Podpora komunitního života na venkově – žádost podána; součástí žádosti bylo i čestné
prohlášení, žádost byla zamítnuta.

Organizační záležitosti:
IROP:
- Předložen harmonogram výzev na r. 2019 – zatím neschvalován – až po změně Isg a
finančních plánů
- Výzva Sociální podnikání bude vyhlášena 2.5., příjem žádostí do 30.6.2019.
- Výzva Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
bude vyhlášena 18.6., příjem žádostí do 20.9.2019.
- Opatření S2 – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel – alokace na r. 2022 ve
výši 1 398 940 Kč přesunout na r. 2020. A zůstatky alokací z výzvy č. 3 ve výši 229 773
1

Kč a z výzvy č. 7 ve výši 524 513 Kč také přesunout na r. 2020, aby se mohla vyhlásit
výzva s celkovou alokací ve výši 2 153 226 Kč.
plán na r. 2018
žádosti ve výši
zůstatek
převod do r. 2019
zůstatek

4 000 000
1 770 227
2 229 773
2 000 000
229 773

plán na r. 2019
žádosti ve výši
převod z r. 2018
zůstatek

4 000 000
5 475 487
2 000 000
524 513

celkové zůstatky

754 286

plán na r. 2022

1 398 940

celkem

2 153 226

Usnesení č. 8/2019
SR schvaluje přesun alokací v opatření S2 Rozvoj komunitních a sociálních služeb
obyvatel z roku 2022 ve výši 1 398 940 Kč a zbytek alokace z výzvy č. 3 ve výši 229 773
Kč a z výzvy č. 7 ve výši 524 513 Kč na rok 2020.

OPZ
- Projekt žadatele bfz o.p.s. předán k závěrečnému ověření způsobilosti, lhůta 3 měsíce
- Schůzka na MPSV z důvodu pomalého čerpání. Manažerka OPZ vypracuje projektové
záměry od potencionálních žadatelů a do 31.3.2019 odešle na MPSV
- Výzvy budou vyhlášeny od 24.4. do 30.6.2019
- Inzerát v Litoměřickém deníku cílící na možné žadatele (pátek 8.3. a sobota 9.3.)
- 12.3. – na MAS setkání potencionálních žadatelů – podání informací k připravovaným
výzvám

PRV
- Výzva č. 2 vyhlášena 7.3.2019, příjem žádostí 1.4. – 15.4.2019, seminář pro žadatele
26.3.2019 od 9 hodin, zasedání SR a schválení projektů proběhne 17.5.2019

MAP II
- ŽoP k 30.11. 2018 byla schválena.
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Zpráva o plnění Isg – předložena v rozeslaných materiálech, ze strany ŘO již schválena.
Usnesení č. 9/2019
SR schvaluje znění zprávy o plnění Integrované strategie k 31.12. 2018.

Střednědobá evaluace:
- 27.3.2019 od 10 hodin proběhne na MAS České středohoří setkání fokusní skupiny ve
složení:
pracovníci MAS: Jasanský, Novotná, Trnková
člen rozhodovacího orgánu: Šturalová
zástupce žadatelů: Broft
IREAS: Machálek + externí evaluátor, který jednání povede
- Pracovníci MAS v současnosti dodávají zpracovateli IREAS, s.r.o. podklady a informace

Audit účetní závěrky 2018 a plnění dotačních podmínek 2018:
- smlouvy předjednány s LN Audit s.r.o. za podmínek shodných jako v roce 2017.
Usnesení č. 10/2019
SR schvaluje uzavření smluv Auditu účetní závěrky 2018 a Plnění dotačních podmínek
v roce 2018 s LN Audit, s.r.o. Louny,

Různé:
- Schválení č. 20 v PRV – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech ze
strany MZe. Na příštím zasedání je nutno vybrat vhodné oblasti podpory a následně
změnit SCLLD.

Závěr: Jednání bylo ukončeno v 9:20 hod. Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2019

Zapsal: Trnková, Jasanský

3

