
 

 

ZÁPIS  

z jednání Programového výboru místní akční skupiny  

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

 

Datum a čas konání: 29. 9. 2019, 14:30 hodin 

Místo konání: zasedací místnost MAS, Masarykovo nám. 650, 763 12 Vizovice 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 

3. Střet zájmů – Etický kodex 

4. Schválení výběru projektů z 6. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy + 

schválení přesunu nevyčerpané alokace do společné alokace pro opatření č. 3 

IROP 

5. Schválení Kontrolních listů k 7. výzvě MAS v IROP – Vzdělávání II a 8. výzvě MAS 

v IROP – Rozvoj komunitních center II 

6. Diskuze, závěr 

 

1. Zahájení 

Úvodní slovo pronesla a přítomné přivítala předsedkyně Programového výboru (PV)  

Ing. Renata Zábojníková, MBA. Poté přítomné přivítal také Vedoucí zaměstnance pro 

realizaci SCLLD Ing. Pavel Elšík. 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 

Bylo provedeno ověření usnášeníschopnosti dle prezenční listiny. Jednání se účastnili  

4 členové, tudíž je PV usnášeníschopný. Zároveň je také splněna podmínka, že veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Byl představen program jednání. Proběhlo hlasování viz usnesení. 

Poté byl podán návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu:  

Zapisovatel: Ing. Ondřej Štach, proběhlo hlasování viz usnesení 

Ověřovatel: Ing. Pavel Kamenčák, proběhlo hlasování viz usnesení.  

 

 

 



 

 

3. Střetu zájmů – Etický kodex 

Ing. Pavel Elšík seznámil přítomné s projekty předložených v  

6. výzvě MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy. Informoval také o průběhu hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti a výsledky jednání Výběrové komise ze dne  

31. 8. 2020 a to především Seznamem hodnocených projektů. Informoval také, že žadatel 

zaslal depeší Vzdání se práva na přezkum. Všichni přítomní členové byli seznámeni 

s Etickým kodexem, který následně podepsali. 

 

Seznam hodnocených projektů 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Žadatel 
Počet 
bodů 

CZV Kč 
Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_038/0014034 

Udržitelná doprava Vizovice Město Vizovice 50 3 000 000 Kč 
Doporučen k 
financování 

 

4. Schválení výběru projektů z 6. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy + 

schválení přesunu nevyčerpané alokace do společné alokace pro opatření č. 3 

IROP 

Na základě bodového hodnocení předloženého projektu Výběrovou komisí a na základě 

alokace výzvy, která činila 6 522 271 Kč (Celkové způsobilé výdaje) přistoupil PV 

k rozhodování o podpoření projektu z 6. výzvy MAS v IROP. O výběru projektu v této 

výzvě hlasovali všichni přítomní členové PV. Všichni měli podepsaný Etický kodex. 

Proběhlo hlasování viz usnesení. Celková alokace výzvy nebyla vyčerpána, proto PV 

rozhodl, že zbývající částka bude převedena do společné alokace pro opatření č. 3 IROP. 

Proběhlo hlasování viz usnesení. 

 

Seznam podpořených projektů 

 

5. Schválení Kontrolních listů k 7. výzvě MAS v IROP – Vzdělávání II a 8. výzvě 

MAS v IROP – Rozvoj komunitních center II 

Ing. Pavel Elšík uvedl, že aktuálně probíhá příjem žádosti do dvou výzev MAS v IROP. 

Jedná se o 7. výzvu – Vzdělávání II a 8. výzvu – Rozvoj komunitních center II, přičemž 

žádosti o podporu je možné podávat do 30. 9. 2020. Následně bude probíhat hodnocení 

přijatý žádostí k čemuž budou sloužit Kontrolní listy, které jsou předmětem schvalování. 

Uvedl, také že tyto Kontrolní listy prošly připomínkovacím procesem ze strany ŘO IROP 

a jsou z jejich strany schváleny. Proběhlo hlasování viz usnesení. 

 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Žadatel 
Počet 
bodů 

CZV Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_038/0014034 

Udržitelná doprava Vizovice Město Vizovice 50 3 000 000 Kč 



 

 

 

6. Diskuze, závěr 

V rámci diskuze byli členové PV informování o tom, že MAS podala žádost o standardizaci. 

Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu 

implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů 

v novém programovém období 2021–2027. Dále také zazněly informace o přípravě na 

nového programového období 2021+ a s tím související přípravě nové strategie CLLD. 

Pavel Elšík také uvedl, jaké výzvy se MAS chystá vyhlásit v následujících měsících. 

 

 

Ve Vizovicích, dne 29. 9. 2020 

 

 

Zapsal: v.r. Ing. Ondřej Štach 

 

 

Ověřil: v.r. Pavel Kamenčák 

 


