MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČO: 26658691

Zápis z jednání Správní rady MAS Rozkvět, z.s.
Termín jednání: 12.4.2016 od 14.00 hod.
Místo jednání: školicí zařízení Aspera, Plástovice
Přítomní:
Členové správní rady – p.Leber, p.Houba, p.Havel, p.Iral, p.Pešek (5/9) – usnášeníschopnost
orgánu: ANO
Omluveni: pí. Fudyová, pí. Hůlková, p.Novák, pí Pekárková,
Kancelář MAS: pí. Krejčíčková, pí. Hůrská, pí. Mitášová, pí. Vopálková
Zápis z jednání:
Ad bod 1)
Ověření usnášeníschopnosti: ANO
Určení zapisovatele: ing. Krejčíčková
Určení ověřovatelů: p. Leber, p. Havel
Schválen program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Informace o postupu aktivit souvisejících se SCLLD
Informace o přípravě dalších projektů
Informace o stavu uzávěrkových prací hospodaření 2015.
Různé

Ad bod 2)
Žádost o schválení SCLLD (podmínka pro přidělení alokace na individuální projekty a možnosti
podat žádost o dotaci na provozní výdaje a výdaje na animaci MAS a animaci OP VVV) byla
podána v termínu 29.1.2016, informace o ověření splnění formálních náležitostí a kontroly
přijatelnosti bychom měli obdržet dle platných metodik (MPIN) do 22.4.2016, je zde možnost
požadavků na doplnění textu strategie či příloh. Dalším krokem kontroly strategie bude věcné
hodnocení (31 pracovních dnů), projednání ŘO a tzv. velké komise (15 pracovních dnů). Teoreticky
by mělo být ukončeno hodnocení a schvalování SCLLD do 27.6.2016, podle všeho je nutno počítat
s dalšími prodlevami, jsou využívány maximální lhůty a vždy je možnost požadavků na doplnění.
Problém je také v tom, že stále jsou doplňovány metodiky ze strany jednotlivých OP, některé
metodiky zatím vůbec neexistují, pravidla PRV byla zveřejněna 7.4.2016.
Předpokládaná lhůta schválení SCLLD je 6 měsíců, první výzvy plánujeme na září až prosinec
2016.
Na základě doporučení ŘO zatím není podána žádost o dotaci na administrativní náklady, výzva č.
6 IROP, bude podána po potvrzení splnění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti
SCLLD.
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Usnesení: SR bere na vědomí informaci schválení SCLLD a administraci žádosti o dotaci.
Ad 3)
Informace o probíhající komunikaci s partery AT – LAG Sterngartl Gusental (LAG SG) poskytla pí.
Krejčíčková. V jednání je příprava vytvoření společného projektu na zpřístupnění přírodního a
kulturního dědictví regionu, který by využíval stávajících turistických tras, cyklotras a hipotras
v českém příhraničí a LAG SG, a na to navázaných turistických bodů, kulturních a přírodních
atraktivit. Probíhá také komunikace s jednotlivými obcemi v lokalitě v našem regionu.
Dále probíhá příprava síťovacího projektu jihočeských a hornorakouských MAS (vlastní iniciativa
MAS Rozkvět, oslovena krajská síť i LAG SG a vznikající síť LAG v rakousku). P. Houba doporučil
informovat obec Novou Pec o možnosti zapojení do projektu.
Usnesení: SR bere na vědomí informaci o projektech potenciální spolupráce CZ-AT.
Ad bod 4)
Informace o závěrkových pracích přednesl předseda spolku. V účetnictví za rok 2015 bude část
výdajů nárokována do SCLLD (dohadná položka období příštích), takže předběžně výsledek
hospodaření je plusový (10 tis. Kč - původně rozpočtována ztráta), dále předseda přednesl
informace o probíhajícím auditu, který bude následně projednán členskou schůzí.
Usnesení: SR bere na vědomí informaci o závěrkových pracích účetnictví 2015.

Ad bod 5)
Informace kanceláře MAS o podání žádosti V 33 OP Zaměstnanost, o přípravě workshopu 20x20
ve stylu Pecha Kucha na Jihočeské univerzitě a propagační akci Vaříme, pečeme a smažíme
regionální potraviny (v Pištíně), obě akce ve spolupráci s CSV.
Avizována účast na krajském jednání SMS ČR (28.4.2016), kde je MAS Rozkvět nově členem.
Informace kanceláře MAS o dalších akcí v rámci animace SCLLD, především plánovaných na
druhé pololetí 2016. Pí. Vopálková informovala o stavu podaných žádostí o GPJČK.
Podána informace o průběhu projektu MAP ORP Č.Budějovice, kde je MAS nositelem projektu a
projektech MAP v ORP Č.Krumlov a Prachatice, kde je MAS partnerem projektu.
Správní rada - další jednání proběhne 10.5.2016
Jednání ukončeno v 15 hodin, následuje setkání Fóra starostů.
Zápis: ing. Krejčíčková
Ověření ověřovatelů: ing. Leber, p. Havel
Přílohy zápisu:
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Pozvánka (soutisk)
Prezenční listina (scan)

OVĚŘENO: 26.4.2016
ZVEŘEJNĚNO: 26.4. 2016

Lhenice 30.3.2016

Pozvánka na zasedání správní rady MAS
Svolávám zasedání správní rady MAS Rozkvět, z.s., které se uskuteční v úterý
12.4.2016 od 14.00 hod ve školícím zařízení Aspera v Plástovicích.
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Informace o postupu aktivit souvisejících se SCLLD.
Informace o přípravě dalších projektů.
Informace o stavu uzávěrkových prací hospodaření 2015.
Různé

Za MAS Rozkvět, z.s. předseda
Ing. Petr Leber

