Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko
konaného dne 11. 12. 2018 ve Wellness penzionu Medličky od 20:00 hodin

Program jednání:
17:30 – 18:00 Prezence (pro jednání Fóra Strategického plánu LEADER)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uvítání a schválení programu
Schválení Plánu vyhodnocování předloženého Kontrolním a monitorovacím výborem
Schválení rozpočtu MAS Třešťsko na rok 2019
Schválení aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 a schválení harmonogram výzev IROP na
rok 2019
Schválení aktuálně platného znění Fichí v PRV
Schválení Interních postupů PRV – aktualizace
Diskuze, ostatní
Závěr

1. Uvítání a schválení programu jednání
Předseda Rozhodovací orgánu (dále jen RO) MAS Třešťsko Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy (viz
Příloha č. 1 - Prezenční listina), poděkoval jim, že se sešli na jednání Rozhodovacího orgánu a seznámil je
s programem jednání. Ing. Hynk konstatoval, že RO je usnášeníschopný a dal hlasovat o přijetí programu
jednání.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Schválení Plánu vyhodnocování předloženého Kontrolním a monitorovacím výborem
Ing. Pátková představila přítomným členům RO Plán vyhodnocování předložený Kontrolním a
monitorovacím výborem. Podrobněji k Plánu vyhodnocování v příloze č. 2
Usnesení 18-12-11/RO/1
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
Plán vyhodnocování předloženého Kontrolním a monitorovacím výborem
dle Přílohy č. 2
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Schválení rozpočtu MAS Třešťsko na rok 2019
Členové RO se seznámili s rozpočtem MAS Třešťsko na rok 2019 (viz příloha č. 3). K předloženému rozpočtu
nebylo námitek.
Usnesení 18-12-11/RO/2
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje

rozpočet MAS Třešťsko na rok 2019
dle Přílohy č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Schválení aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 a schválení harmonogramu výzev IROP
na rok 2019
Harmonogram výzev na rok 2018 bylo nutno aktualizovat, neboť plánovaná výzva na podporu vzdělávání
nebyla z časových důvodů vyhlášena. Její vyhlášení se přesunulo na únor roku 2019. Z tohoto důvodu
v harmonogramu na rok 2018 zůstala pouze výzva na podporu hasičských stanic, která byla vyhlášena dle
plánu v listopadu 2018. Vzhledem k povinnosti vyplývající z Interních postupů MAS Třešťsko pro IROP a
pravidel stanovených ŘO IROP, je nutné provádět aktualizace harmonogramů výzev na dané roky (viz příloha
č. 4 a 5)
Usnesení 18-12-11/RO/3
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2018 dle Přílohy č. 4 a harmonogram výzev IROP na rok 2019
dle Přílohy č. 5
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení aktuálně platného znění Fichí v PRV
Pracovníci MAS Třešťsko podali na SZIF k aktualizaci Fichí č. 121, 122, 124 a 125. Aktualizace kritérií
proběhla v návaznosti na zkušenosti z již proběhlých výzev tak, aby byly postiženy celé škály číselných
hodnot, potenciálních žadatelů a aby komentáře u jednotlivých kritérií jasně definovaly jejich bodovou
hladinu (viz Příloha č. 6). Podoba Fichí byla ze strany SZIF již schválena.

Usnesení 18-12-11/RO/4
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
aktuálně platné znění Fichí z PRV
dle Přílohy č. 6
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Schválení Interních postupů PRV – aktualizace
Interní postupy PRV (viz Příloha č. 7) jsou dokumentem, který popisuje proces spojený se všemi fázemi
projektového cyklu na MAS. K jejich aktualizaci muselo dojít na základě aktualizace Pravidel 19.2.1. ze dne
30. 10. 2018. Významnější aktualizace se týkala pouze lhůty pro zveřejnění a zpřístupnění výzvy a seznamu
projektu. Další aktualizace byly pouze formálního charakteru s důrazem na podávání projektů přes Portál
Farmáře.
Usnesení 18-12-11/RO/5
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje

Interní postupy PRV
dle Přílohy č. 7
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Diskuze, ostatní
Nebyly podány další náměty k diskuzi.

8. Závěr
Ing. Vladislav Hynk ukončil jednání RO.

V Medličkách dne 11. 12. 2018
Zapsala Bc. Renáta Kadlecová

_____________________________________
Ing. Vladislav Hynk
předseda RO MAS Třešťsko

