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Zápis zjednání Programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

konaného dne 11.04.2019 od 15 hod.

V zasedací místnosti kanceláře MAS Sokolovsko, Březová

Přítomní:

Členové Programového Wboru, pracovníci MAS (dle př. č. 1- prezenční listina)

Proqram:

t) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) lnformace o aktuálním stavu výzvy č.3 PRV MAS Sokolovsko
3) Výběr projektů k realizaci pro aktuálně uzavřenou výzvu č. 3 PRV CLLD MAS Sokolovsko

na základě long listu sestaveného Výběrovou komisí MAS Sokolovsko
4) Diskuse, různé

Ad 1) Úvod

Jednání zahájil v 15:00 předseda Programového výboru lng. Petr Janura konstatováním, že
Programový výbor je usnášeníschopný (přítomno 5 z 8 členů ui boru).

Schválení ověřovatele a zapisovatele jednání

lng. Petr Janura jmenoval za zapisovatele - Andreu Langovou, administrativní pracovnici kanceláře
MAs a za ověřovatele zápisu navrhl lng. Petra Beránka za o.p.s. Srdce a čin. Nebyl vznesen žádný
protináVrh.

Schválení programu jednání

Mgr. Michela Polláková zopakovala přítomným program jednání, který všichni obdrželi předem

e|ektronicky, seznámija je s obsahem jednot|ivých bodů jednání. lnB. Petr Janura vyzval přítomné
k hlasovánío návrhu programu. K návrhu nebyly připomínky.

průběh hlasování:

Pro: 5 proti:0 zdržeI se:0
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Usneseni č. 1/2/2019/PV

Programov,ý v,ýbor schvá|il zapisovatelku jednání Andreu Langovou, jako ověřovatele zápisu ln8.

Petra Beránka a zároveň schválil program jednání v předložené podobě.

Ad 2l lnformace o aktuálním stavu uízw č. 3 PRV MAS Sokolovsko

Mgr. Michaela Polláková informovala přítomné o výzvě č. 3 PRV, která byla vyhlášena 01 02.2oL9.

V rámci 3. výzvy PRV w roce 2019 byly vyhlášeny násled ující fiche:

- Fiche 1Vzdělávání pro rozvoj venkova - alokace 500.000,- Kč

- Fiche 4 Podpora zemědělswí - alokace 2.000.000,- Kč

- Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání- alokace 3,000.000,- Kč

- Fiche 7 spolupráce subjektů V zemědě|ství a zpracování zemědělských produktů - a|okace

1.000.000,- Kč

Celková alokace na 3, výzvu 6.500.000,- Kč.

Do 3. výzvy PRV bylo podáno ce|kem 11 projektů. Všechny prošly administrativní kontro|ou a

kontrolou přijatelnosti provedenou kance|áří MAS. Následně byly tyto projekty předloženy

kvěcnému hodnocení Výběrové komisi, která zasedala 09. 04. 2079. ProběhIo seznámení
Programového výboru s podanými projekty do \^ízvy č. 3 a diskuze nad projekty.

Ad 3l VÝběr proiektů k realizace pro aktuálně uzavřenou v,úzvu č,3 PRV MAS Sokolovsko na základě
long listu sestaveného výběrovou komisí MAs sokolovsko

Mgr. Pol|áková informovala o průběhu hodnocení přijatých žádostí do výzvy č. 3 PRV. Programovómu
výboru byl předložen long list pro Fichi 5 a |ong list pro Fichi 7, sestavený na základě bodového
hodnocení Výběrovou komisí dne 09. 04, 2019. Programový výbor na základě předložených long
listů, proved| výběr projektů d|e alokace pro každou fichi a dle bodového hodnocení. Výsledkem bylo

sestavení 5hort listu projektů, tj. seznam projektů doporučených k obdržení dotace.

Proběhlo hIasovánío návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

Programový rn/bor MAS Sokolovsko schvaluje v rámci výzvy č. 3 PRV projekty z Fiche 5 Podpora jiného

drobného podnikání k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento dokument je
přílohou č. 2 tohoto zápisu z jednání.
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průběh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usneseni č. 2/2/2079 / Pv

Programov,ý výbor MAS Sokolovsko schvaluje v rámci výzvy č. 3 PRV přojeky z Fiche 5 Podpora
jiného drobného podnikání k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. shořt listu.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje v rámci výzvy č. 3 PRV projekty z Fiche 7 Spolupráce
subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů kobdržení dotace dle přiloženého

seznamu, tzv, short Iistu, Tento dokumentje přílohou Č. 3 tohoto zápisu zjednánÍ.

průběh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: O

Usneseni č" 3/2/2019/PV

Programový v,ýbo. MAs sokolovsko schvaluje v rámci v,ýzvy č. 3 PRV přojekty z Fiche 7 Spolupráce
subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů kobdržení dotace dle přiloženého
seznamu, tzv. shoŤt listu. Tento dokument je přílohou č. 3 tohoto zápisu z jednání,

Na základě předložených podkladů a long listu pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání bylo
zřejmé, že u této fiche je alokace nedostatečná a Programový výbor se rozhodl podpořit hraniční
projekt s názvem Nové strojní vybavení prádelny ( přidělené číslo 2019-078-003-005-007) přesunem
prostředků z nedočerpané Fiche 7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských
produktů V celkové \Iýši 42,165,- Kč, tento přesun byl proveden v souladu s pravid|y MAS a podmínek
PRV.

Proběhlo hIasovánío návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

Programor4i \^ibor MAS Sokolovsko schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi 5 projekt

s názvem NoVé strojní vybavení prádelny ( přidělené číslo 2019-078-003-005-007) přesunutím

alokace z nedočerpané Fiche 7 v celkové výši 42.165,- Kč a rozšíření short listu o tento projekt.
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průběh hlasování:

Pro:5 zdržeI se:0

Usneseni č. 4/2/ 2019 lPv

Programový v,ýbor MAS Sokolovsko schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi 5 projekt
s názvem Nové strojní vybavení prádelny (přidělené číslo 2019-078-003-005-007) přesunutím

alokace z nedoěerpané Fiche 7 v celkové výši 42.165,- Kč a rozšíření short listu o tento projekt.

Ad 4) Diskuse, závěr

Vzávěru informovala Mgr. Po|láková přítomné s předběžným harmonogramem setkávání
Programového výboru s ohledem na průběh hodnocení žádostí operačního programu |ROP a OPZ.

Jednání tak bude svoláno vždy po ukončení věcného hodnocení podaných žádostí v jednotlirn/ch

operačních programech. Mgr. Pol|áková poděkovala všem za účast

Po vyčerpání programu bylo v 16:30 jednání Programového rnl,boru ukončeno.

V Březové, dne ].1. 04. 2019

Zapsala: Andrea Langová

ověřil: lng, Petr Beránek

Předseda Programového výboru: lng, PeIr Janur4*{:,."'t*** ?ř,

Seznam příloh zápisu:

Příloha č. 1: Prezenční |istina

Příloha č. 2 - Seznam projektů/ short list doporučených k obdržení dotace v rámci výzvy č. 3 PRV pro

Fichi 5

Příloha č. 3 - Seznam projektů/ short list doporučených k obdržení dotace v rámci výzvy č. 3 PRV pro

Fichi 7
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Příloha č. 2: Seznam/ short list projektů doporučených k realizaci v rámci ,ý^y č.3 PRV MAS Sokolovsko

evnopsrÁ uNte
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

5 2019-078-003-005_016 Vybaveníautodílny staré sedlo 72

5 2019-078-003-005-010 Rozšíření a modernizace 5trojového vybavení firmy SVataVa 69

5 201,9_078-003-005_012 Rozšířen í vybaven í společnosti Lešen í Trubač s. r.o. sVataVa 69

5 2019-078-003-005_013 Modernizace vozového parku TlsYsTEMs s.r.o. SVataVa 69

5 2019-078-003_005-005 Občerstvení(Hospůdka) u Šaba lků/odpočin kové místo s občerstvením Dasnice Dasnice 68

5 2019_078-003-005_003 Automobil pro rozvoj stavební činnosti Sokolov 65

5 2019-078_003-005-008 Modernizace provozu firmy Sokolov 65

5 2019_078_003_005-011 Pořízení technologie lll. etapa - AZUS Březová s.r.o. SVataVa 54

5 2019-078-003-005-007 Nové strojní vybavení prádelny sVataVa 52
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PříIoha č.3: Seznam/ short list projektů doporučených k realizaci v rámci výzvy č.3 PRV MAS Sokolovsko

evRopsrÁ uNte
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

Fiche 7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů


