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 Zápis ze 
 

    
  

   02. 11. 2017 
  
   Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405 
 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopný dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 16:45 hod. 

Zahájení provedla ředitelka J. Vojta a přítomné seznámil s programem schůze: 
 
 

1. Aktualizace harmonogramu výzev konce r. 2017, 1. pol. 2018  

2. Změny jednacích řádů orgánů MAS  

3. Schválení výzev a interních postupů OPZ (včetně etického kodexu) 

a) Výzva č. 1 OPZ - Podpora prorodinných opatření – (I.) 
b) Výzva č. 2 OPZ - Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a 

sociálního začleňování – (I.) 
c) Interní postupy OPZ (způsob hodnocení a výběr projektů) a etický 

kodex 

4. Schválení výzvy č. 6 IROP - Doprava – (II.)  

 
Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 
 
 

1. Aktualizace harmonogramu výzev konce r. 2017, 1. pol. 2018 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizací harmonogramu výzev konce r. 2017, 1. pol. 2018.  
(příloha č. 1).  

 Usnesení 1-6/2017: Programový výbor schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev konce r. 2017 a 1. 
pol. 2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

2. Změny jednacích řádů orgánů MAS 

• Programový výbor byl seznámen se změnami jednacích řádů orgánů MAS – Valné hromady, Výběrové 
komise, Programového výboru a Kontrolního výboru (příloha č. 2).  

schůze Programového výboru MAS č. 6/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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 Usnesení 2-6/2017: Programový výbor schvaluje změny jednacích řádů orgánů MAS – Valné hromady, 
Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolního výboru jako přílohy č. 3 – 5 pro první a druhou 
výzvu OPZ. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

3. Schválení výzev a interních postupů OPZ  (včetně etického kodexu) 

a) Výzva č. 1 OPZ - Podpora prorodinných opatření – (I.) 

• Programový výbor byl seznámen návrhem výzvy č. 1 OPZ - Podpora prorodinných opatření – (I.) 
(příloha č. 3). Výzva č. 1 OPZ již prošla kontrolou řídícího orgánu a bude vyhlášena 3.11.2017. 

 Usnesení 3-6/2017: Programový výbor schvaluje výzvu č. 1 OPZ - Podpora prorodinných opatření – 
(I.). 

 Všichni pro  

 schváleno 

b) Výzva č. 2 OPZ - Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (I.) 

• Programový výbor byl seznámen návrhem výzvy č. 2 OPZ - Podpora aktivit v rámci sociálních služeb 
a sociálního začleňování – (I.) (příloha č. 4). Výzva č. 2 OPZ již prošla kontrolou řídícího orgánu a bude 
vyhlášena 3.11.2017. 

 Usnesení 4-6/2017: Programový výbor schvaluje výzvu č. 2 OPZ - Podpora aktivit v rámci sociálních 
služeb a sociálního začleňování – (I.). 

 Všichni pro  

 schváleno 

c) Interní postupy OPZ (způsob hodnocení a výběr projektů) a etický kodex 

• Programový výbor byl seznámen návrhem Interní postupy OPZ (způsob hodnocení a výběr projektů) 
a etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu OPZ (příloha č. 5-6). 
Interní postupy a etický kodex již prošly kontrolou řídícího orgánu a budou součástí příloh 
vyhlášených výzev č. 1-2 OPZ. 

 Usnesení 5-6/2017: Programový výbor schvaluje Interní postupy OPZ (způsob hodnocení a výběr 
projektů) a etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu OPZ. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

4. Schválení výzvy č. 6 IROP - Doprava – (II.) 

• Programový výbor byl seznámen návrhem výzvy č. 6 IROP - Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy – (II.) (příloha č. 7). Výzva byla již schválena na jednání 
Programového výboru č. 4/2017, ale došlo k zásadní změně v alokaci výzvy (původní 10 mil. Kč, nyní 
5 mil Kč) a termínu vyhlášení výzvy (původní 26.10.2017, nyní 3.11.2017). Výzva č. 6 IROP již prošla 
kontrolou řídícího orgánu a bude vyhlášena 3.11.2017. 

 Usnesení 6-6/2017: Programový výbor schvaluje výzvu č. 6 IROP - Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy – (II.) 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
 
 
 



 

 

Strana 3 / 3 

 

 
Ukončení v 17:20 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 
 

        ..........................................................           

                                         PhDr. Petr Čermák   
                                                                                                        předseda programového výboru  
                                 


