Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 13. 6. 2019 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27
Přítomni: viz prezenční listina
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání
Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné, konstatovala, že rada je usnášeníschopná a
předala slovo manažerce A. Klackové.
2. Schválení projektů 5. výzvy IROP – Podpora hasičů
V. Dufek: V rámci této výzvy byly přijaty 3 žádosti v celkovém objemu způsobilých výdajů
2973 003,46 Kč. Alokace výzvy byla pouze 2 148 540 Kč. Všechny žádosti splnily formální
hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Výběrová komise provedla věcné hodnocení a předkládá
radě seznam projektů dle bodového hodnocení. Rada MAS navrhla seznam vybraných a
náhradních projektů:
Seznam vybraných projektů
Pořadí

Číslo projektu

Název projektu

Žadatel

CZV (Kč)

Počet
bodů

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011427

Město
Lázně
Bělohrad

999 948,46

40

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011297

Pořízení
specializované
techniky pro SDH
Lázně Bělohrad
Pořízení DA pro
jednotku SDH
obce Košťálov
kategorie JPO II

Obec
Košťálov

983 055

35

25.3.2019
13:44

Název projektu

Žadatel

Počet
bodů

Datum a
čas
podání
28.3.2019
14:56

Datum a
čas
podání
16.4.2019
9:12

Seznam náhradních projektů
Pořadí

Číslo projektu

3.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011326

Dopravní
automobil pro
evakuaci a
nouzové
zásobování
obyvatel obce
Nová Ves nad
Popelkou

Obec
Nová Ves
nad
Popelkou

CZV (Kč)

990 000

35

Hlasování o seznamu vybraných a náhradních projektů:
Člen rady Milan Havlík se hlasování neúčastnil, opustil místnost.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Rada MAS schvaluje seznam vybraných projektů k financování a seznam náhradních
projektů výzvy č. 5 IROP – Podpora hasičů.
3. Schválení kontrolních listů Bezpečná doprava
V. Dufek: Předložil radě kontrolní listy pro formální hodnocení a přijatelnost a pro věcné
hodnocení pro výzvu č. 4 IROP – Bezpečná doprava. Kontrolní listy již byly schválené
řídícím orgánem.
Hlasování o kontrolních listech Bezpečná doprava:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Rada MAS schvaluje kontrolní listy pro formální hodnocení a přijatelnost a pro věcné
hodnocení výzvy č. 4 IROP – Bezpečná doprava.
4. Schválení Evaluační zprávy
A. Klacková požádala o schválení Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje, z.s. Tato evaluační zpráva byla zpracována
k 31.12.2018 a hodnotí dosavadní práci v rámci strategie CLLD. Zpráva by měla být odevzdána
na řídící orgán do 30.6.2019. Zpráva byla členům zaslána v předstihu, aby si ji mohli
prostudovat. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ke zpráve.
Hlasování o evaluační zprávě:
Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Rada MAS schvaluje evaluační zprávu realizace strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Brána do Českého ráje, z.s.
5. Průzkum zájmu o projekty z PRV článek 20
A. Klacková předložila členům tabulku možných zájemců o projekty v rámci programového
rámce PRV na občanskou vybavenost (tzv. článek 20). Bylo osloveno 48 obcí, ozvalo se pouze
10.
6. Informace o realizaci projektů PRV
A. Klacková informovala přítomné o schválených projektech v rámci programového rámce
PRV.
7. Provoz MAS II
A. Klacková informovala o stavu žádosti o projekt Provoz MAS II. Žádost byla vrácena
k drobným úpravám, které byly operativně zapracovány. Očekává se schválení v nejbližším
termínu.
8. Příspěvky na kulturní akce
A. Klacková upozornila na končící termín příjmu žádostí na příspěvky na akce – do 15.6.2019.
9. Nové webové stránky
A. Klacková informovala o tvorbě nových webových stránek, které budou komfortnější pro
uživatele.
10. Ukončení jednání
Předsedkyně poděkovala všem za účast a ukončila jednání.
Jednání ukončeno v 18:30
zapsala: L. Gernatová
ověřila: H. Červová

