
Podhů ří Železných hor o.p.§.

Zápis z jednání Programového výboru, konaného dne 25.9.2017

Přítomni: viz prezenění listina
Zapisovatel: pani Jana Baladová
Ověřovatel: pan Ladislav Škaryd

Program jednání:

1. Úvod - Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru
2. Schválení progíamu
3, Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4, Schválení žáďostí o dotace dle návrhu výběrové komise
5, Yýzva MAS č, 2 - IROP - schvalovací proces
6. Yýzva MAS č. 3 - IROP - schr.,alovací proces
7. Schválení harmonogramu výzev na rok 2018
8, Zálět

l) Pan lng. Karel Musílek přivítai přítomné členy Programového výboru a v 16:00 h,
zahájiljednání.

2) předseda programového výboru seznrámil přítomné s programem jednání

Usnesení č. 1: Programový výbor schvaluje program jednánt.

HlasovánízPro -7 Proti - 0 ZdňeI se - 0

3) .Iako zapisovatele navrhl pan Musílek Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu pana
Ladislava Škaryda.

Usnesení Č. 2: Programový výbor schvaluje zapisovatelku Janu Baladovou a ověřovatele
zápisu pana Ladislava Škaryda.

Hlasování: Pro - 7 Proti - 0 Zdňel se - 0

4) Paní ředitelka podrobně informovala o jednání výběrové komise. Ta doporučila ke
schválení projekt podaný do výzvy č. 1 IROP - Posilování složek IZS ahasičů.
Podklady z jednání komise obdrželi všichni přítomní spolu s pozvánkou.

IJsnesení Č. 3: Programový výbor bere na vědomí r]sledky hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a výsledky věcného hodnocení a schvaluje projekt podaný do výzv1, č. 1 IROP
- Posilování složek IZS a hasičů.

Název proiektu Zadatel počet bodů
Pořizeni DA pro obec Maieč Obec Maleč 50
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@
Zdňelse - 1 (Musflek - střet zájmů)

5) Paní ředitelka dále informovala o jednání výběrové komise. Ta doporučila ke
schválení projekt podaný do výzvy č. l z OPZ - Podpora sociálního začleňování osob
sociálně vyloučených. Podklady zjednáni komise obdrželi všichni přítomní spolu
s pozvánkou.

Usnesení č. 4: Programoý výbor bere na vědomí qýsledky hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a r..ýsledky věcného hodnocení. Programový výbor schvaluje žádost o dotaci
podanou do výzvy ě. 1 z OPZ - Podpora začleňování osob sociálně vyloučených.

f{lasování: Pro - 6 Proti - 0 Zdňelse - 1 (Šimonová - střet zájmů)

6) Paní ředitelka informovala o jednání výběrové komise u projektu podaného do výzvy
č. 2 z OPZ * Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených. Výběrová komise
doporučila programovému výboru žádost ke schválení. Podklady z jednání komise obdrželi
všichni přítomní spolu s pozvánkou. Přítomní se shodli. že výstupy projektu jsou nastaveny
tak, že nelze objektivně zkontrolovat, zda dojde kjejich naplnění a dotační prostředky tak
budou využity efektivně.

Usnesení č. 5: Programový 1,ýbor bere na vědorní rrysledk_v hodnocení ťormálních náležitostí
a přijatelnosti a výsledky, věcného hodnocení, Programový, výbor doporučuje k podpoře
žádost o dotaci podanou do výzvy č. 2 z OPZ - Podpora sociálního začleňování osob sociálně
vyloučených.

Hlasování: Pro - 6 Proti - 0

EVROPSKÁ UNlE
Evropský íond pro regionální íozvoJ
lntegrovaný regioná|ni operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RoZVoJ ČR

Název píoiekťu Zadatel počet bodů
Zapojeru peer konzultanta
do komunitní péče

Fokus, z,ú. 63

Název proiektu Zadatel počet bodů
Podpora návratu
znevýhodněných osob (osob
pečujících o malé děti,
znevýhodněných věkem a
samoživitelů)

Spolek pro rozvoj
svobodnéh o v zděláv ání, z.s.
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Hlasování: Pro - 0 Proti - 5 Zdňe| se - 2

Usnesení č.6 NEBYLO schváleno
1,
j*

7\ Paní ředitelka předala slovo paní Janě Baladové, která předložila k projednaní
připravenou výzvu ě. 2 MAS - IROP - Zvyšoviur,i bezpečnosti dopravy.

Usnesení č. 6: Programoqý §bor schvaluje text výzvy ě. 2 MAS Podhůří Železných hot -

IROP - Zvyšavé.mt bezpečnosti dopravy.

Hlasování:Pro-7 Proti-0 Zďňelse-0

S) Paní Jana Baladová informovala přítomné o připravené výzvé č. 3 MAS - IROP --

Zvyšovriní kapacit předškolní clt zařizenl.

Usnesení č. 7: Programový výbor schvaluje text výzvy č. 3 MAS Podhůří Železných hor ,

IROP - Zv y šov žtlu kap ac it předško lních zaŤizení.

Hlasování: Pro - 7 Proti - 0 Zďržel se - 0

9) Paní ředitelka představila náwh harmonoglamu vyhlašování výzev na rok 2018 ve
všech progfamových rámcích. Přítomní členové s tímto návrhem souhlasí,

Usnesení č. 8: Programový výbor schvaluje harmonogtarl ýzev na rok 20i8 ve všech
programov.Ýc}r rámcích v předloženém znění.

Zdržel se - 0řIlasování: Pro- 7 Proti-0

10) Diskuse: niktlo neměl příspěvek

tt) Závér:
Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným av 17:45

Předseda Progtamového výboru: lng. Karel Musílek

Zapsal:.Iana Baladová

EvRopsxÁ uxte
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRo Mísrruí
RoZVoJ ČR

ukonči1 jh.


