Zápis ze zasedání Programového výboru konaného dne 23. 12. 2013
v kanceláři MAS Na cestě k prosperitě, o. s. v Doloplazích 15

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Převody v rámci opatření IV.1.2. a IV.1.1.
2. Vyhlášení Výzvy č. 7/2014
3. Schválení alokací Výzvy č. 7/2014
4. Aktualizace Fiche č. 6
5. Dokumenty související s Výzvou 7/2014

Jelikož byla přítomna nadpoloviční většina členů, z nichž veřejný sektor tvořil méně
než 1/2, předseda Programového výboru Ing. Jaromír Řezáč zahájil jednání.
1. Převody v rámci opatření IV.1.2. a IV.1.1.
Převod z opatření IV.1.1. (provoz kanceláře MAS) z roku 2013 na stejné opatření
roku 2014 probíhá dle Pravidel PRV automaticky. Nicméně jelikož i v loňském roce
byl tento převod schválen také rozhodnutím Programového výboru MAS, je vhodné
předložit toto rozhodování opět do rukou tohoto orgánu.
Během fungování MAS v letech 2009-2011 bylo převedeno z provozu kanceláře do
projektů Kč 736.932,--. Nyní umožňují Pravidla PRV, v zájmu zabezpečení fungování
MAS v přechodném období, také opačný převod ve výši až Kč 300.000,--. V případě
převodu 200.000,-- Kč by byl již téměř plně zabezpečen provoz kanceláře MAS v
roce 2014. Ostatní potřebné prostředky k zabezpečení provozu MAS v roce 2014
bude snad možné čerpat z jiných zdrojů.
Usnesení: Programový výbor MAS schvaluje převod úspory opatření IV.1.1 / 2013 na
opatření IV.1.1 / 2014. Programový výbor MAS schvaluje převod Kč 200.000,-- z
opatření IV.1.2 / 2013 na opatření IV.1.1 / 2014 v souladu se zněním aktualizovaných
Pravidel PRV.
2. Vyhlášení Výzvy č. 7/2014
Ministerstvo zemědělství a SZIF umožňují vyhlášení ještě jedné Výzvy k předkládání
žádostí o dotaci v rámci stávajícího rozpočtového období EU, a to těm místním
akčním skupinám, kterým se v rámci opatření IV.1.2 (projekty koncových žadatelů)

podařilo docílit úspory, např. odstoupením žadatelů od realizace projektů či úsporami
v rámci jednotlivých projektů.
Usnesení: Programový výbor MAS schvaluje vyhlášení Výzvy č. 7/2014 v rámci 20.
kola příjmu PRV.
3. Schválení alokací Výzvy č. 7/2014
Celková alokace pro Výzvu č. 7/2014 se předpokládá ve výši Kč 987.853,--. Částka
605.801,-- pochází z úspor či nerealizovaného projektu v rámci Fiche č. 3. Z toho
důvodu (v zájmu alespoň minimálního dodržení finančního plánu SPL) je tato částka
navrhována jako alokace té samé Fiche. Veškeré zbylé prostředky by byly alokovány
na Fichi č. 6, která je z pohledu poptávky nejvyhledávanější Fichí žadatelů v rámci
MAS.
Usnesení: Programový výbor schvaluje předběžné alokace vyhlašovaných Fichí ve
Výzvě č. 7/2014 takto:
Fiche 3 (Podpora služeb cestovního ruchu): Kč 605.801,-- (61,3%)
Fiche 6 (Sociální infrastruktura obcí): Kč 382.052,-- (38,7%),
přičemž případné další uspořené prostředky budou ze 100% alokovány na Fichi č. 6
4. Aktualizace Fiche č. 6
K navrhovanému snížení maximálních způsobilých výdajů v rámci Fiche č. 6 by došlo
v zájmu předpokládaného uspokojení vyššího počtu žadatelů – cca 4 až 5 úspěšných
projektů malého rozsahu celkem.
Usnesení: Programový výbor schvaluje aktualizaci Fiche č. 6 pro účely Výzvy č.
7/2014. V rámci Fiche č. 6 dojde ke snížení maximální výše způsobilých výdajů na
projekt ze současných 550.000,-- na 100.000,-- Kč.
5. Dokumenty související s Výzvou 7/2014
Jde o schválení podoby dokumentů, souvisejících s Výzvou. S drobnými technickými
úpravami budou využity dokumenty vytvořené v loňském roce pro Výzvu č. 6/2013.
Usnesení: Programový výbor schvaluje znění Výzvy č. 7/2014, dále Manuál pro
hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS (Předpis pro transparentnost výběru
projektů a zamezení střetu zájmů).

Zapsala: Martina Kouřilová
………………………………………
Ing. Jaromír Řezáč
Předseda Programového výboru

