MAS svatého Jana z Nepomuku

Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 26678004
http://www.mas.nepomucko.cz, mas.nepomucko@seznam.cz,
Tel.: +420 602 334 882, +420 602 334 883

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU,
ZE DNE 27.2. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání Valné hromady zahájil
a konstatoval, že je přítomno
není Valná hromada usnášeníschopná.

předseda Místní akční skupiny,
12 členů Místní akční skupiny

Jindřich
svatého

Jindřich, přivítal zúčastněné
Jana z Nepomuku, a tudíž

Bylo svoláno jednání Programového výboru, který v souladu se stanovami rozhodnul o svolání náhradní Valné hromady dne 27.2.
2014 se začátkem v 18,30 hod. s původním programem.
Výsledek hlasování Programového výboru o vyhlášení náhradní Valné hromady dne 27.2. 2014 od 18,30 hod.
Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Jednání náhradní Valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich, přivítal zúčastněné a konstatoval, že je
přítomno 12 členů Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a náhradní Valná hromady je usnášeníschopná.
Michal Arnošt představil program jednání VH MAS a vyzval zúčastněné k případnému doplnění. Ze strany účastníků nebyl podán
žádný návrh na doplnění programu.

Program:
I.

XI. Výzva – informace a výběr projektů

II.

Informace k přípravě ISRÚ

III.

Ostatní

I. XI. Výzva informace a výběr projektů
Michal Arnošt poskytnul základní informace k XI. Výzvě:
-

celkem zaevidovány 3 projekty, v přípravě bylo konzultováno 5 projektů

-

celkový požadavek na dotaci 427 396 Kč, celková alokace výzvy 324 746 Kč

-

projekty splnily podmínky administrativní kontroly i kontroly přijatelnosti

Pavel Motejzík představil projekty přihlášené v rámci XI. Výzvy
Fiche 5 - Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, sportovní a společenské aktivity

Pořadí

Žadatel
Fotbalový klub
207 Nepomuk
TJ Sokol Spálené
188 Poříčí
PIONÝR, z.s. 168 Nepomuk

Body

1
2
3

Projekt - název, místo realizace
Zkvalitnění zázemí pro sportovní činnost FK
Nepomuk, Nepomuk
Bezpečné branky, Spálené Poříčí
Nová střecha klubovny PS Nepomuk,
Nepomuk
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Celkové výdaje

Požadovaná dotace

156 388,00

103 396,00

113 000,00

90 400,00

292 000,00
561 388,00

233 600,00
427 396,00

MAS svatého Jana z Nepomuku

Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 26678004
http://www.mas.nepomucko.cz, mas.nepomucko@seznam.cz,
Tel.: +420 602 334 882, +420 602 334 883

Michal Arnošt představil návrh podpory projektů PV MAS ze dne 24.2. 2014.
PV MAS připravil jeden návrh podpory projektů:
Návrh 1
Fiche 5 - Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, sportovní a společenské aktivity

Pořadí

Žadatel
Fotbalový klub
207 Nepomuk
TJ Sokol Spálené
188 Poříčí
PIONÝR, z.s. 168 Nepomuk

Body

1
2
3

Projekt - název, místo realizace
Zkvalitnění zázemí pro sportovní činnost FK
Nepomuk, Nepomuk
Bezpečné branky, Spálené Poříčí
Nová střecha klubovny PS Nepomuk,
Nepomuk

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

156 388,00

103 396,00

113 000,00

90 400,00

292 000,00

233 600,00

Diskuse:
Michal Arnošt: Doplnil předložený návrh PV MAS o následující informace: Byla projednána možnost realizace projektu žadatele
Pionýr, z.s. s nižší poskytnutou dotací, tato varianta se však ukázala jako nerealizovatelná ze strany žadatele. Možnost finanční
podpory realizace projektu byla projednána s Městem Nepomuk, vlastníkem objektu, který je předmětem projektu. Město
Nepomuk v tuto chvíli nemůže finanční podporu projektu přislíbit. Za situace podpory Návrhu 1 PV bude nedočerpaná částka ve
výši 130 950 Kč převedena do opatření IV.1.1. Režie MAS.

Nebyl podán jiný návrh na podporu projektu v rámci XI. Výzvy.

Výsledek hlasování o podpoření projektů v rámci XI. Výzvy podle Návrhu 1 PV MAS ze dne 24.2. 2014 o podpoření
projektů v rámci XI. Výzvy:
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

II. Informace k přípravě ISRÚ
Vzhledem k počtu účastníků, resp. vyhlášení náhradní Valné hromady, bylo poskytnutí informací k přípravě ISRÚ zúženo na
poskytnutí základní informací.
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Michal Arnošt představil základní aktivity na přípravě ISRÚ, které byly provedeny v roce 2013:
-

Kontaktování starostů – poskytnutí základních informací o přípravě ISRÚ, zjišťování základních informací o obcích pro
ISRÚ,

-

Anketní šetření veřejnosti,

-

Strukturované rozhovory – osobnosti regionu

-

Statistická analýza – sběr dat

Michal Arnošt dále poskytnul informace o podané žádosti o poskytnutí dotace na projekt Podpora vzniku strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS svatého Jana z Nepomuku v rámci OP Technická pomoc:
-

k 31.1. 2014 byla podána žádost na základě rozhodnutí PV,

-

k žádosti zatím byla provedena administrativní kontrola, žádost zatím není schválena,

-

možnost získat dotaci ve výši až 750 000 Kč, dotace 100 %, potřeba předfinancování v plné výši,

-

umožní zapojit větší počet spolupracovníků do přípravy ISRÚ, resp. možnost spolupráce s odborníky,

-

ukončení přípravy je vázáno termínem 30.8. 2014.

Diskuse:
Jiří Tetzeli: Vznesl dotaz k projednávání přípravy ISRÚ s cílovými skupinami. Současně poskytnul základní informace k návrhu
PRV pro období 2014 – 2020, s tím, že preferovány budou projekty zemědělských podnikatelů a významně omezena bude
podpora projektů obcí a neziskových organizací. Resp. k jejich podpoře by měly sloužit jiné operační programy.
Marie Bílkovvá: Dotaz Jiřího Tetzeli doplnila o dotaz k časovým horizontům, ve kterých se pohybuje příprava a posléze i
realizace chystané ISRÚ.
Leoš Kubový: Pak ještě doplnil informace z jeho působení jakožto zástupce neziskových organizací v rámci pracovních skupin
pro přípravu pravidel operačních programů pro období 2014 – 2020.
Michal Arnošt: Odpověděl na dotaz Jiřího Tetzeli v tom smyslu, e v tuto chvíli probíhá analytická část přípravy ISRÚ, která je
zaměřena především na sběr dat různými formami. V rámci těchto aktivit je komunikováno s cílovými skupinami, především za
účelem získání potřebných dat. Vlastní projednávání s cílovými skupinami v tematickém členění bude součástí návrhové fáze
přípravy ISRÚ, s předpokladem květen – červen 2014. Časový horizont přípravy ISRÚ je v tuto chvíli dán podmínkami OP TP,
kde je stanoven na 30.8. 2014. Nicméně termín předkládání ISRÚ na MMR zatím není znám a nejsou známé ani další termíny
související s žádáním o podporu pro období 2014 – 2020. Tím bylo současně odpovězeno i na dotaz Marie Bílkové.
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Výsledek hlasování o uzavření dohody o poskytnutí podpory na projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS svatého Jana z Nepomuku, v případě, že bude projekt navržen k podpoře:
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

III. Ostatní
Pavel Motejzík: Pozval zúčastněné na chystané semináře, které se uskuteční v průběhu března 2014: Technika 15.3. 2014,
Nepomuk; Možnosti extenzivního ovocnářství v našem regionu 18.3. 2014, Nepomuk; Výroba ovocných produktů tradičně i
moderně 20.3. 2014, Žinkovy

Diskuse:
Leoš Kubový: V reakci na projekt Renesance venkovského ovocnářství upozornil na vhodnost provedení pomologického
Nebyly podány další příspěvky do diskuse.

Dne 27.2. 2014

Zapsal:

Michal Arnošt

………………………………………………………

Ověřil:

Marie Bílková

………………………………………………………

Schválil:

Jindřich Jindřich

………………………………………………….....
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