Zápis ze 3. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku,
z.s., ze dne 12.12.2017 v Domově pro seniory Vlčice
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV, Jindřich Jindřich, předseda PV, Pavel Kroupa, člen PV, Václav Kovář, člen PV
Omluven: Radovan Sochor, člen PV

1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně.
2. Volba předsedy programového výboru – všichni přítomní se jednomyslně usnesli, že předsedou
Programového výboru zůstává nadále Ing. Jindřich Jindřich.
3. Změny v harmonogramu výzev pro rok 2017 - navrhla A. Mašková po konzultaci s projektovou manažerkou
OP Z Editou Hofmanovou:
•

Plánovaná výzva pro rok 2017 na Rozvoj sociálních služeb s plánovanou alokací 400 tis. Kč se přesouvá do
roku 2018 a to zejména proto, že při animaci poskytovatelů sociálních služeb a obcí nikdo z oslovených o
finanční podporu zájem neměl. Důvodem je závazek a přijatá finanční podpora od Plzeňského kraje a nízká
finanční alokace v plánované výzvě. Z konzultací s potencionálními žadateli je zřejmé, že v roce 2018 by se
situace mohla změnit.

Navržená změna byla jednomyslně schválena.
4. Změna alokace ve výzvě IROP - navrhla A. Mašková po konzultaci s projektovou manažerkou Veronikou
Sklenářovou:
•

Plánovaná alokace pro opatření CLLD Rozvoj vzdělávacích zařízení ve výši 2 500 000 Kč se zvyšuje na
11 000 000 Kč z důvodu vysoké poptávky a připravenosti žadatelů.

Navržená změna byla jednomyslně schválena.
5. Projednání a schválení Interních postupů MAS sv. Jana z Nepomuku. Interní postupy byly zpracovány dle
metodického pokynu MPIN ŘO IROP ze dne 7.11.2017, schváleny jednomyslně.
6. Projednání a schválení výzvy IROP „Rozvoj vzdělávacích zařízení“, schválena jednomyslně.
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7. Projednání a schválení výběrových kritérií pro výzvu IROP, kritéria schválena ŘO IROP, PV schváleny
jednomyslně
8. Informace o činnosti a plánovaných projektech – představila A. Mašková
•

Realizace Strategie CLLD – pravděpodobně 27.12.2017 bude vyhlášena výzva OPZ „Podpora a motivace
lidí v provozu“, manažerka PRV Mirka Brožová pracuje na výzvě „Podpora rozvoje zemědělského
podnikání“, vyhlášena bude pravděpodobně v lednu 2018.

•

Pokračuje realizace MAP ORP Nepomuk, plánovaná je žádost o MAP II., ve které se po dohodě se ZŠ
Spálené Poříčí změní hranice řešeného území. ZŠ Spálené Poříčí bude svoje aktivity plánovat a realizovat
v rámci MAP pro ORP Nepomuk.

Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka SCLLD a manažerka kanceláře MAS
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru
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