Zápis ze zasedání Programového výboru
MAS Na cestě k prosperitě, o. s. , Doloplazy 15
ze dne 7. 3. 2012 od 16,00 h v kanceláři MAS Doloplazy
přítomní dle přiložené prezenční listiny

Program: 1. Aktualizace Fichí 1,2,4,5
2. Schválení aktualizovaného Manuálu pro hodnocení projektů

1. Aktualizace Fichí 1,2,4,5
Fiche, které budou vyhlášeny ve Výzvě 5/2012 byly aktualizovány dle metodiky pro tvorbu Fichí
platné pro rok 2012. Jedná se o Fiche 1,2,4 a 5. Byly přepsány do nového formuláře pro 16. kolo
příjmu žádostí, v rámci kterého má naše MAS vyhlašovat Výzvu. Nový formulář byl zveřejněn 5.3. v
odpoledních hodinách na internetových stránkách SZIF.
ZMĚNY:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) --- Dosavadní fiche č. 4 a 5 (Památky a kulturní dědictví, Veřejná prostranství) uvádějí jako možné
příjemce dotace:
- obce
- NNO
- církve
- zájmová sdružení právnických osob
- fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb. (jen fiche č. 4)
Dle aktuální Metodiky mohou být příjemci dotace ve fichích č. 4 a 5, kromě výše zmíněných, také:
- příspěvkové organizace zřízené obcí
- svazky obcí
Tzn. tito možní příjemci byli do obou fichí zapracováni.
2) --- Ostatní změny ve fichích, způsobené touto aktualizací, jsou spíše drobného charakteru a
nezáleží na vůli/rozhodnutí MAS - tyto drobné změny a úpravy vyplývají z pravidel a metodiky. Např.:
- Fiche č. 1 "Nezpůsobilé výdaje"
- u všech fichí: "16. Další podmínky" bod 8 a 9
Programový výbor schválil takto aktualizované Fiche 1,2,4,5.
2. Schválení aktualizovaného Manuálu pro hodnocení projektů

Manuál de facto odpovídá své dosavadní podobě, schválené Programovým výborem v roce 2011.
Jeho aktualizace tedy byla provedena pouze s ohledem na aktualizaci vyhlašovaných Fichí a s
ohledem na reálie aktuálně vyhlášené Výzvy č.5/2012. Změny byly tedy spíše "kosmetického
charakteru" (letopočty, označení Výzvy, kontakty, tabulky pref. kritérií z aktualizovaných Fichí apod.)
Programový výbor schválil Manuál pro hodnocení projektů Výzvy 5/2012.

V Doloplazích dne 7. března 2012

Zapsala Martina Kouřilová……………………………………………

………………………………………………..
Ing. Jaromír Řezáč
Předseda Programového výboru

