Zápis ze zasedání Programového výboru
MAS Na cestě k prosperitě, o. s. , Doloplazy 15
ze dne 22. 11. 2012 od 16,00 h v kanceláři MAS Doloplazy
přítomní dle přiložené prezenční listiny

Program:
1.

Výzva k předkládání Žádostí o dotaci č. 6/2013

2.

Aktualizace SPL MAS Na cestě k prosperitě, o. s.

3.

Převod nevyčerpaných prostředků opatření IV.1.1 z let 2012 a 2013 na opatření
IV.1.1 roku 2014

4.

Proces aktualizace Fichí, resp. preferenčních kritérií

5.

Ostatní, diskuse, závěr

V úvodu pan Ing. Řezáč přivítal přítomné členy Programového výboru.
1) Výzva k předkládání Žádostí o dotaci č. 6/2013
Pan Vlč přednesl informace ohledně změny pravidel IV.1.1. a IV.1.2. a termínech potřebných
k vyhlášení výzvy.
Dle rozhodnutí Programového výboru budou v roce 2013 vyhlášeny dle SPL Fiche 1, 2, 3, 6.
Výzva v roce 2013 bude vyhlášena jedna – v letním kole, a to Výzva 6/2013.
2) Aktualizace SPL
Programový výbor po projednání schvaluje aktualizaci SPL, která upravuje finanční plán
vyhlašovaných Fichí na rok 2013 (viz příloha zápisu č. 1). Dále se aktualizace týká změn
formálního či technického charakteru, jako např. členové orgánů, počet obyvatel, rozloha,
územní působnost apod., tedy změn vycházejících z platného reálného stavu. Programový
výbor ukládá pracovníkům MAS realizovat související úkony potřebné k provedení
aktualizace na SZIF ještě v letošním roce.
3) Převod nevyčerpaných prostředků z opatření IV.1.1. (provoz kanceláře MAS) z let
2012 a 2013 na opatření IV.1.1. roku 2014
Pan Vlč a Ing. Řezáč informovali o dalším plánovacím období, schválené alokaci MAS na rok
2013 a o výsledku hodnocení MAS v roce 2012. Dále informovali:


rokem 2013 končí dosavadní model financování provozu kanceláře MAS, tedy podíl
z finanční alokace na daný rok








na druhou stranu v žádném případě nekončí nutnost plnění funkce kanceláře MAS:
administrace projektů, žádostí o proplacení, změnových hlášení apod.
PRV a role MAS v rámci něm bude platná minimálně v současné podobě i v příštím
programovém období 2014 - 2020, tzn. činnost kanceláře MAS bude potřebná
minimálně do roku 2020 (+ udržitelnost). Nicméně současný předpoklad je takový, že
nový PRV i ostatní operační programy budou spuštěny až v roce 2015. Tzn. rok 2014
bude z hlediska financování tzv. „hluchý“.
v souvislosti s touto skutečností bylo do Pravidel zahrnuto ustanovení, které
umožňuje převod uspořených prostředků místních akčních skupin v rámci opatření
IV.1.1 (provoz kanceláře) z let 2012 a 2013 na stejné opatření roku 2014. Tato
úspora samozřejmě nepokryje celý rok 2014, nicméně je velmi potřebnou a důležitou.
Programový výbor má kompetenci uskutečnění tohoto převodu schválit.

Programový výbor schvaluje převod všech nevyčerpaných prostředků z opatření IV.1.1.
z roku 2012 na opatření IV.1.1. roku 2014. Pokud v roce 2013 dojde k úspoře v rozpočtu
IV.1.1., bude o těchto prostředcích rozhodnuto v roce 2013.
4) Aktualizace Fichí, především pak preferenčních kritérií
Programový výbor byl seznámen s procesem přípravy aktualizace Fichí vyhlašovaných
v roce 2013. Programový výbor ukládá pracovníkům kanceláře pokračovat v tomto procesu
a připravit návrhy pro aktualizaci jednotlivých Fichí a preferenčních kritérií v rámci nich. Dále
doporučuje návrhy následně zkonzultovat se členy Výběrové komise a získat jejich vyjádření
k těmto návrhům.
5) Ostatní, diskuse, závěr
Členové Programového výboru diskutovali o původních záměrech při tvorbě SPL, o nízkém
počtu vznikajících pracovních míst, o nutnosti se do budoucna na tuto problematiku zaměřit.
Pan Vlč informoval o projektu OP LZZ Místní partnerství zaměstnanosti, do kterého je naše
MAS zapojena a který je zaměřen na tvorbu strategie zaměstnanosti v našem regionu.
Požádal členy Programového výboru o případnou účast na kulatých stolech konaných
v rámci tohoto projektu.

V závěru pan Ing. Řezáč poděkoval členům za účast na zasedání a jednání v 17,30 ukončil.
V Doloplazích dne 22. listopadu 2012

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

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

