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 Zápis ze 
 

    
  

   02. 10. 2018 
  
   Kancelář MAS Zubří země, Příční 405 
 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny 

Schůze zahájena ve 14:00 hod. 

Zahájení provedla Lada Jindrová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Schválení výběru projektů MAS Zubří země výzvy č. 7 a 8 
Integrovaného regionálního operačního programu 

• 7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti 
reakce na mimořádné události – (I.) 

• 8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro 
sociální služby – (II.) 

2. Představení konzultovaných projektů Operačního programu 
Zaměstnanost – výzvy č. 4 a 5  

• 4.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních 
služeb-(II.) 

• 5.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.) 

3. Informace o střednědobém hodnocení plnění SCLLD 

4. Diskuze 

 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 

 
 
 

1. Schválení změny programu jednání 

• Programový výbor byl vyzván k hlasování o změně jednoho z bodů programu.  

• Programovému výboru nebudou představeny konzultované projekty Operačního programu 
Zaměstnanost – 4.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) a 
5.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.). Tento bod programu jednání se 
ruší. 

• Výše uvedený bod programu se nahrazuje jednáním o změně (prodloužení) termínu ukončení příjmu 
žádostí o podporu 4.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) a 

schůze Programového výboru MAS č. 6/2018 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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5.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.), v MS2014+ z 3.10.2018 na 
31.10.2018 do 12:00 hodin.  

 
 Usnesení 1-6/2018: Programový výbor schvaluje změnu programu. 

 Všichni pro - schváleno 

 
 

2. Schválení výběru projektů MAS Zubří země výzvy č. 7 a 8 Integrovaného regionálního operačního 
programu 

• Přítomní členové Programového výboru podepsali prezenční listinu dle pokynů ŘO pro 7. a 8. 
výzvu IROP a členové PV, kteří nebyli ve střetu zájmu, podepsali Prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů. 

 

• Členové Programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 7. Výzvy MAS Zubří 
země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.). 

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 7 Žádostí o podporu (4 Žádosti o 
podporu se zaměřením na aktivitu: „Technika pro integrovaný záchranný systém“ a 3 Žádosti o 
podporu se zaměřením na aktivitu: „Stanice integrovaného záchranného systému“).  

• Všechny přijaté Žádosti o podporu získaly ve věcném hodnocení více než 50% možných bodů, 
tudíž je lze podpořit.  

• Programový výbor MAS předává k závěrečnému ověření způsobilosti CRR celkem 7 projektů, z 
toho 5 projektů označil za vybrané a 2 projekty předává jako náhradní. 

• Celková alokace na tuto výzvu činila 3 700 000 Kč. Celkový objem požadované finanční podpory 
za danou výzvu je ve výši 5 601 330,57 Kč.  

• Vybrané projekty si nárokují v součtu finanční podporu ve výši 2 560 915,42 Kč. Rozdíl mezi 
alokací výzvy a vybranými projekty činí 1 139 084,58 Kč. 

• Náhradní projekty si nárokují v součtu finanční podporu ve výši 3 040 415,15 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektu předloženého v 7. Výzvě MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.), podle doporučení 
Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci alokace viz Rozhodnutí 
Programového výboru MAS Zubří země 7.výzvy IROP (příloha č. 1).  

 

 Usnesení 2-6/2018: Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 7. Výzvy MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.). 

 Všichni pro - schváleno 

 

• Členové Programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 8. Výzvy MAS Zubří 
země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.). 

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země jednu Žádost o podporu. Objem požadované 
finanční podpory za výzvu je 1 155 247,50 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektu předloženého v 8. Výzvě MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.)., podle doporučení Výběrové 
komise a potvrzuje projekt určený k realizaci v rámci alokace viz Rozhodnutí Programového 
výboru MAS Zubří země 8. výzvy IROP (příloha č. 2).  

 Usnesení 3-6/2018: Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektu 8. Výzvy MAS Zubří země, 

o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.). 

 Všichni pro - schváleno 
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3. Prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu v MS 2014 + pro výzvy č. 4 a 5 OPZ 

• MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 03.09.2018 tyto výzvy OPZ: 
- 4.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) 
- 5.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.) 

 
• Ukončení příjmu žádostí o podporu u výše uvedených výzev OPZ v MS2014+ probíhá do 3.10.2018 do 

12:00 hodin.  
• Odůvodnění prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu:  

- Díky prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu daných výzev OPZ, by se zvýšila 
šance na získání většího množství projektů, které budou v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a 
které napomohou rozvoji regionu.  

- U 4.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) prodloužení 
termínu pro příjem žádostí souvisí i se schváleným rozšířením okruhu oprávněných žadatelů 
dané výzvy. 

• Návrh: posunout termín ukončení příjmu žádostí o podporu u výše uvedených výzev OPZ v MS2014+ 
z 3.10.2018 na 31.10.2018 do 12:00 hodin.  

 

 
Usnesení 4-6/2018: Programový výbor MAS Zubří země schvaluje prodloužení termínu pro příjem 
žádostí o podporu u 4.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) a 
5.Výzvy MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.), do 31.10.2018 do 12:00 hodin. 

  
 Všichni pro - schváleno 

 
 

4. Informace o střednědobém hodnocení plnění SCLLD 

• Programový výbor byl seznámen se způsobem, jakým MAS bude vykonávat mid-term evaluaci 
SCLLD. 

 1-6/2018 Programový výbor bere na vědomí informace o střednědobém hodnocení plnění SCLLD.  

 

Úkol 1-6/2018: Zpracování evaluační zprávy související se střednědobým hodnocením plnění Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země, o.p.s. včetně sběru dat pro hodnocení. 

Termín: do 30.6.2019 
Zodpovědná: L. Scherrerová 

 

 

 
 
Zapsala:  Lada Jindrová     ............................................................ 

 
 
 
 
 

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

                                         PhDr. Petr Čermák   
                                                                                                        předseda programového výboru  
                                 


