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Zápis z jednání Programového výboru
organizačnísložky MAS Uničovsko, o.p.s.
Místníakčnískupina MAS Uničovsko, o.p.s.

v souladu se ,,Strategií komunitně vedeného místníhorozvoje územíMAS
Uničovsko 20t4-2020* (dále jen SCLL?) č. CLLD_I5_01_260 schválenou
Ministerstvem místníhorozvoje CR a RO) přijala v rámci 3. výzvy (číslo
výzvy 223 / 06_16_03B/CLLD_1 5_0 1_260)

YÝzva
Název MAS
Orqán
Název orgánu:
:

Termín konání.
Místo konání:
prezenčnílistina

223/06 16 03B/CLLD 15 01 260
MAS Uničovsko, o.p.s.
Rozhodovací oroán
Programový výbor
9

.4.20tq

Medlov

Jmenný seznam přítomných včetně subjektŮ,
které zastuouií

Program:
1. Zahájení
2. Vyjádření k nepodjatosti
3. Schválení seznamu projektŮ dle bodového zisku
4. Ukončeníjednání

1. Zahé4ení

Zasedánívýběrové komise zahé4il předseda PV. Přivítal přítomné a seznámil
je s programem. Výběrová komise se sešla v počtu 4 členůa je tedy usnášení
schopná.
Ověření dodrženípodmínek standardizace
Na jednání se účastnilizástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka

podmínka

standardízace max. 497o
veřejného sektoru splněna
n d a rd izace max. qóy,
rii;iiá;
:;p

Pod m ín ka sta

ffi;

l

n ě n

a

zapisovatelem byla jmenovaná
lng. lveta kopcová a ověřovatelem
zápisu lng. Múller
Programový výbor schvaluje
program jednání.

Schvaluje : pro 4, zdželse
0, proti0
Programový výbor schvaluje
zapisovatele a ověřovatele
zápisu,

Schvaluje : pro 4, zdžetse proti
0,
0

2,

Vyjádření k nepodjatosti
Výše uvedeno se iyta projektů

z 3. výzvy lROP 223106-16-03B/CLLD-15-0,1-260

MAS UniČovsko, o,p,s, vyhlásila
dne 20. 1.2. 2o18třetí výzvu
rámci lRoP cyklodoprava
zadatelé mohli .úe zaoÓ.ti
or"-,itrlJ,"iii*.ir.,árrÍ"r._v ,o,o* v oooě'oi
do 20. 2.2019. Celkem uviJpiř"t"
20. 12.2018
r záoosiá-iái".i
tomto pořadí.
"

7L2.2019

Obec
Dlouhá
lOučka

Cyklostezka
Uničov, m,č.
Horní Sukolom Dlouhá Loučka

ts. tss.gto,+s

9.4B9.00o

Předseda PřeČetl ČlenŮm
etický kodex. Přítomníbyli
seznámeni se seznamem projektů
výběrovou komisí, Sellam
vytvořeným
obs;huj;;r;.ity, tt.ro
,,T",iu admrnistrativni to-ňi,otou
Přijatelnosti a výběrová komise j'
a kontrolou
a

|Ň,

Datum
příjrnu
Lt.z,2079

'ilá;;iila

Název
žadatele

Ič

Obec
Dlouhá
lOučka

00298794

Název

sestavila

,..ň

projeŘu-

uyrtostezka
Uničov, m.č.
Horní Sukolom Dlouhá Loučka

prolektů dle počtu přidělených
bodů.

Celkový roz|oEEt

ts.tgs,sro,+í

nezpúsobi!é
výdaje

J.696.B10,
43

Celková
výše
dotace

9.489.00o

§|ffi:fix$:,tk:ffi:§?,L*-

ffi

lii§§itř""

Každý ze členůse prohlásil ke všem projektům, zda je k projektům podjat, případně uvedl důvod
podjatosti. Zádný z hodnotitelů po prostudování neshledal důvod k podjatosti, a proto došlo k podepsání
Prohlášenío nepodjatosti a etický kodex. Etický kodex je platný po celou dobu hodnocení projektů, tedy
na všechnyjednáni, která se k výzvám uvedeným v etickém kodexu uskuteční.
Cla l

!(rY

bor

Funkce v MAS
clen prooramového
clen prooramového
clen proqramového
clen orooramového
clen prooramového

lmeno
Bc.Alena Charouzová
lno.ondřei plačko
štěpán cervenÝ
Mor,Ondřei Schulz
pavel stuška

výboru
výboru
výboru
vÝboru
vÝboru

podiatý
ne
ne
ne
ne
nepřítomen

neoodiatÝ
ano
ano
ano
ano
nepřítomen

Programový výbor bere na vědomí

3.

Podpis etického kodexu
Jednotliví členovéprogramového výboru, kteří splnili podminky nepodjatosti, podepsali etický
kodex. Etický kodex podepsali i pracovníci MAS zajišťujícítechnické zázemí a administrativní
pomoc přijednání.
Programový výbor bere na vědomí

4,

Datum

příjmu
17,2.20|9

Hodnocení projektových žádostí.

Výběrová komise hodnotila 1 projekt a doporučila k podpoření, Předseda programového
výboru seznámil přítomné s prolektovou žádostí včetně počtu bodů, Projekt hodnocený
výběrovou komisí ziskal potřebný minimální počet bodů proto, mohl být navržen k podpoření.

Název
žadatele

Ic

Název projektu

Celkový rozpočet

nezpllsobilé
výdaje

Obec
Dlouhá
lOučka

00298794

Cyklostezka
Uničov, m.č.
Horní Sukolom Dlouhá Loučka

13.1B5.B10,43

3.696.B10,
43

Celková
výše
dotace

9.4B9.000

Alokace 3. Výzvy IROP- Cyklodoprava činí9 4B9 000 Kč, což znamená, že doporučením k podpoře
dojde k vyčerpáni celé alokace , Programový výbor schvaluje k podpoření výše uvedený projekt
Schvaluje : pro 4, zdžel se 0, proti 0

5.

Závěr
Předseda poděkoval všem přítom ným za účasta jednání programového výboru ukončil.
V Medlově dne 9.4.2019
Zapsala . lng, lveta Kopcová

M/rS Urffivsko, o.p.s"
lčizuaaaol
Medloý 300, 783

91

