lZápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNETICKE HORY,
konané dne 29.ó.2017, 17 hod, ve Dřítči,znsedací mí§tnost oÚ
Plitomnl a ho§ré: \ izpiiloha č, l - pre^očnl lisŤiía
Přo8ram j€dnáoí:

l,
2,
3,

organizačníáležibsti
liospodatení

Realizace SCLLD
Harmonogmm výzev

a,

b,

c,

d.

4,

e.

Výzvy lRoP
Dalšíiniomace

k realjzaci scLLD
Výběr projelcu k úZvě MAs č. l ( l4l000/00000/453/000023/v00l ) z Prograínu rozvoje v€nkoYa na
období 20I4 - 2020
výběr prcj€].Ťu k Ýýaě 018/03_1ó_o47lCLLD_l5_01_26] z op€mčniho programu zaměstnanost

Růmé

úvod

Najednáni \"ýběrové konise se alostavili 3 z 5 členúpředstavenstva. Žádná ze ájmov,ých skupin ani veř€jný sektor nemá
vlcejak 49 % hla§ů. výběrová komiseje usnášeníschopná, Pro přiimutl usneseníje pořeba souhlasu ílinimálně 2 členů
představcnstva.

Zapisovalclem ápisu byta jmenováM K.,Hol€čková,
ověřoval ápis budou: J- Stěpánlrová, L. Soírr J. Petíen€c.

l. ořgsniZanr ákžitosti

.
.

Byla proj€dnána

ťok 20l7,

pořeba zalněstrláni druhého projektového manažeťana částďtrý úvazek a zajištěníauditom na audit za

J. Perenec přednesl pňtomným §trnovisko

kajského sdnžeoi Ns MAs Pard,rbického k

aje k situaci vysloupení

MAs

RKH z Ks Ns MÁs Pk. Přitomnými byly přojednány yýhody a nevýhody setrvání V Kíajskémsdnž€ni Ns MAS
Paídubického loaje. Přítomi j€dnomyslně Ťuštlj i u§neseni předšavmstva z 2 l .3.20l7, v€ kterem předsiav€nstvo
souhlasi s vystoupenim z Krajského sdruž€ni Ns MAs Pardubického kíaje v připadě, že Krajské sdíuženiNs MAs
Paídubického kraie §chválí č|en§ké pří§pěvky pro své členy.

2. hospod!ř€ní

. Aktuálnls.rv ho§pod aření k 26.6.2017
stavb.ú,: lll41].57Kč

|

stav pokladny: 3 466,00 Kč

.

Rozpočet nr í.2017
k aktuálnimu staw a čerpáni rozpočtu na r.20l7 byly předány K, Holďkovou,
Přítomnýmibyly projednány Zrrěny v rozpočtu Ýcetné zmén vydajů v rámci Zlepšeoi řidicicb á administťátivních
schopíostl MAs RKH natok201'7.Za2. etap! plojekfu byla pledlož€na Zpráva o realizáci a Zidost o platbu ve výši
5 l 8 085,25 (celkové způ§obilé výdaje 542 195,-Kč). Ž2dost prošla kontrolou cRR b€z korekcí. Nyní v projektu probíhá 3.
etapa (l,4.20l7 _ 30.9,20l?)- Řípadné nedočerpáni v etapě bude přesunuto do etapy další,připadně do dalšich let dle
polřeby. Píojektje pfudfinancovin r€vo|vingovým úVěrem od Čs, a.s.
Byly podepsáúy strdoury k píovoaní dotaci na í. 20l7 z Pov Psrdubického křaj€. probihá čerpáni. Vyičtovánípředchoží
dolace z Pov Pk byla předáno na kaj 28.ó, Přítomnými bylo Projednáno podáni žádo§ti PoV Pardubického kraje na další
Iníbrmac€

rok.
Přítomnými bylo proj€dnáno zaplaceni členského PHsPěvku Kraj§kému §druženi Ns MAS PaŤdubického kraje zAíok20l'7.
Přitomnijednomy§lně schvalují í,hiadu č|enského Příspěvku za íok 20] 7lcajskému sdružeď NS MAs Pardubického kraje,

3.

.

r..lizlce scLLD

Harmonogran l.ýz€v

Představenstvu byl představen aktuálizovaný harmologram v}zev na rok 20] 7 veí- 3 (ob§ahujici i harmonogram \.ýzev
IRoP) a harmonogřam yýzev z oPZ na rok 20l8 ver. l.
Představenstvojednomyslně schvaluj€ halmono8ram výzev na rok 20l7 veí. 3 a harmonogram výzev z oPZ na rok 20l8 ver,

l.

skutečnétermIny \"ýzev

ávisi

na

připomínioÝínípreferenčních kritérii a \.ýzev řidicím orgánen/szlF

administrace.
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veškeré aktuálni informace týkajicí s€ realiza.e scLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přisiupné na
wwÝ, masrlh,oblast,cz ( zálozka Podpora r€gionťLEADER 20 | 4-2020) č i při osobni konaltáci v kance láfi MAs.

.

vÝzvy lRoP

.

DáEí iníornac€ k reálizjci

Pledstavensnu bylo pledsraÝeno a b)lo projednáno mčni yý,,ev:
_ l.Výzva MAs R€gion Kunáické hory-IRoP_Doprava-I
_ 2,Výzva MAs Region Kunětické horyJRoP-sociální
PodnikánFI
_ 3.Výzva MAs Region Kunětické hory-IRoP-Vzdělávánil
_ 4.výzva MAs Region Kunětické horyJRoP-BezpečnostJ
_ 5.Výzva MAS Region Kunětické horylRoP-SociáIní službyJ
vč€tně souvisejicich příloh uvedených v ..S€znan přiloh yýzry' vjedno.Iivých výzvách,
Přitornní.iednomyslně schvalují zněni Yýzev l.VýZva MAs Region Kunětické hory,IRoP_Doprava_l, 2.Výzýa MAs R€gion
Kunětické horylRoP-sociální podnikáni_I, 3 -Výzva MAs Region Kunětické horyJRoP-Vzdělávánil. 4-Výzva MAS
Region Kunětické hory,lRoP_Bezpečnost,I, 5.Výzva MAs Region KuDětické horyJRoP,Sociálni služby-I
včctně přiloh k \.ýzÝím,
Přilomni jednomyslně schvaluj i připadné doplnění/oprd\ry ťzev l ,výzva M AS Region Kunětické hory_l RoP_Dopravaj.
2.Výzva MAS Region Kúnětické hory-lRoP-Sociálni Podnikání-I, 3.výzva MAs Re8ion Kunětické hory-IRoP_Vzdělávání1,4.Výzva MAs Region Kunětické hory-IRoP-Bezpečnost-l, 5.Výzva MAs Region Kunětické horyJRoP-sociáln í slJžby,l
včeElě přiloh k \"ýzvám v}Yolatré pňpomlnkováním cRR á Řo. phpadne fiénou metodik a to kanceláří MAS.

scLLD

byla př€dložena Indikátorový a evaluačtri plán 20 l 7 č. l zpracovaný kontrolním yýboíeín 2'l .3.2011 .
Přítomnijednomy§lně schvalují Indikátoroyý a evaluačníplán 20l7 č. 1,
Do l5,7.20l7 bude zpracováía zpráva o Ťealiznci inte$ované simtegie (cLLD,r5*0t_2ól12) § údajik ]0.ó_ Predstavenstvo
bude zpřávu schvalovat Per rollam.
16.5.20l7 proběbla výběrová komis€ k oPZ Prorodinná opatřeni l u 2 projelců.
Představ€nstvu

21,6.20i7proběhla\.ýběrovákomisekPRVFichetu2projektůaFich€2u]projeku.
Dne 21.6.20|7 došla informace z Ns lýlAs, žejižbyla zprovozněna funkce hlášení změn scLLD, připraMrje se metodika.
MAs doposud hlásila změny v členskézikladně a org,inech depešemi §mérovanými napanlJ, Benešovou_
U lntemi po§lupů IRoP dochiází k vypoŘd.iní připominel k vpohádáni připomínek proběhla konzuhace s paní A,
KobliÁovou,
Náměty na Projekíy spolupriiae (frchc 9 SCLLD):
- Siojany (ve. dobljeni na mobjl, §€ zíkladnimi infoímacemi o íegioúu a w€boyim rozcestníkem) na solámj €nergii u
zajinavých atraktivit regionu. stojany by byly pod spnívou píovozovaielů atrakivit nebo IC n€bo obc€ - §polupráce
l!{,{s RKH, MAS ŽR, MAS Pošumavi apodnikal€lé, lc, obce.
- LJpravy a \Tbaveni odb},to\.ých mlst pío lokální produkci _ spolupráce MAs RKH, MAs ŽR, MAs chrudimsko,
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podnikatelé.

Zaměstnanci kanceláře akti\Ťě nabízeji kotrzultace Proj€kových áměrů z.istl,pcům obcí a žadáelůmz územi.
Zamě§tnanci kanc€llíře poskytuji mctodickou pomoc školám v rámci oPVVV (animace škol).

.

výběí proj€ktú kvízvěMÁsč. l ( I4l000n0000l453/o0o023No0l'
2020

z ?íogramu rozvoj€ veí kova na obdobt 2014

_

Píůběhvýběíu pmjelců. viz príloha apis z výběru projelců přeótrven§tvem MAs Region Kunětické hory k výzvě MAS č,
l ( t 4/000/00000/453/00008^r'00 | ) z Progranu rozvoje venkova na oMobí 2014 2020.
výběř přoj€ktů k Ýýzvě 0l8/03_t6 M7lcLLD_I5_01_26l z ope.sěb{ho progřámu Zamě§tnanos.
průběh výběru projektů, viz při]oha Zápis zj€dnánl představ€nstva MAs Re8ion Kunětické hory k
ťběru projektů z oP
zaměstnanost

.

5. různé

.
.
.

škol€ní, seminářů a konfcřeící dlé potřeby: konzullace a
cRR, konzultace zajištěné KS Ns MAs Pk
To Plrdubicko - zrlož€n pnivni subj€kt ,.Pardubicko Pcmíkové srdce Čech, z.s."
potvřzeni o návštěvoosti dokládána k pRv/fiche 4jako povinná přiloha k \rydávání pottŤzení bude koniaklována paní

zaměstnanci

§e

účr§lníkonzultscí na ministerstv€ch,

semináře na MPSV,

Jetmarová z KŤajského úřadu Pardubice, Popř, pan Jiťoušek z Kunětické hory,

§
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USNEsENÍ

MAs R€ioí Kunětické hory iednomy§lnč §chYaluie:

Př€dstavenstvo

/

.
.
.
.
.

úbradu čienského pŤispěvku za rok 2017 K'rajskénu §družení NS MAS Pardubického kaje,
harmonogram \"ýzev na lok 20]7 veř,3 a hařmono8Tan \^ýZev z oPZ na rok 2018 ver. ].
něniÝýreý l.výzýa MAs Rggion Kuíětickéhory{RoP-DopÉva-l, 2.VýzVa MAS Reg;on Kúětickéhor/-lRoPSociáIni podninánu, 3.Výzva MAS Region Kunětické hory-lRoP-Vzdělávánil, 4.Výzva MAS Region Kuněrické horyIRoP Bezpečno§tl, s.Výzva MAS Region Kunětické hory-lRoP-sociálni služby-l včetně pťloh k \"ýzvám.
připadné doplněni/opra\ry \"ýZev l.Výzva MAs Regjon Kunětické hory-tRoP-Doprava-l, 2,Výzva MAS Rcgion

Kunětické hory-lRoP-sociálni podnikáni-1,3.Vý?ra MAS Region Kunčtické horylRoP-Vzdělávánil, 4.VýzVa MAS
Region Kunětické hory-lRoP-Bezpečnostl. 5.Výzva MAs Region Kunětické hory-IRoP-Sociálni služby-l včetně
pfiloh k \.ýzváín ryvolané připominkoý{nin CRR a Řo, připadně Zněnou metodik a ro kanceláří MASlndikátorový a evaluačd ptán 2017 č. t,

Představenstvo MAs Region Ktlnělické }ory j€dnomy§lně

.

zrušuje:

usn€senípŤed§tavenstýaz21.3.201'7,vekleíémpředstavenstvosouhiasísTstoup€ninzK.ajskóhosdruženíNSMAS
Pardubického kaje v připadě, že Krajské sdružníNs MÁs PaŤdubického kraje schválí člensképří§pěvlf, pro své členy,

USNESENÍ k výběru projektů PRv
PRV./výzýa MAS č, t/1: Př€dstavenstvo
(l4l000/00000/453/000023/V00 1),

schvaiuje semam \rybraných

a

ne\Ybraných žádosti pro výzvu

MAs č. ]

USNESENÍ k ýběru projektů oPZ
oPzProrodinná opařeni-Vl: Představenstvo schvaiuje sezraú ždosti doporučených MAs
018/03 16 047/CLLD 15

0t 26l,

k financování v řámci ýýzvy

Dalšíjednáni předsravenstva proběhne v připadě poťeby (nejdéIe ářI 2017),
Jednáú orgánů a tématicbých pra€ovnich skupin MAS RKH proběhne dle potřeby.
Pracovníjedoání před§taveD§tva 3 TPsjsou otevřená všcn, ktcří §c cbtějí aktivíě zapojit.

vcšk€ré itríormacc zveřejněny na

r'l,§T

v.na§rkn.obla§tcz.

Přílohy:

prezenčni listjna
HarmonogŤamy výzev

.výzva MAs Region Ku.ětické hory_lRoP-Doprava-l vč. přiioh
MAs Region Kunětické hory-lRoP-sociálni podrrik{nil vč, přiloh
3.Výzva MAs Region Kuěijcké hory-IRoP-vzdělávání-l vč, přiloh
4,Výzva MAS Region Kunětické hory,IRoP-Bezpečnost-I vč. příIoh
s_Výzva MAS R€gion Kunětické horyJRoP_Sociální služby,l vč. přílotl
lndikáiorový a evaluačníplán 201 7 č. I
t

2.VýZva

Zápis Z \,ýběťu pmjellú představenstvem MAs Region Kunětjcké hory k výzvě MAs č. 1 (t4l000/00000/453/000023/V00l)
z Pťo$amu rozvoje venkova na obdobi 20 14 2020
Zápis Zjednfui představenstva MAs Region Kunětické ho,y k yýběru proje]du z oP Zaměstnanost

Dne:29.6.2017
Zapsala: K, Holečková
Př€ds€da,

ověřovatel: J.Petrenec

ověřovatel: J, ŠtěpánkoYá
ověřovatel: L. Šorm
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sezemice. IČo 2?009157
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MAs Region Kunětické hory
P]€zenční listina
Jednání představen§tva dne: 29.6.2017
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