
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zápis z jednání Programového výboru
organizaéní složky MAS Uničovsko, o.p.s.

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.
v souladu se ,,Strategií komunitně vedeného místního rozvoje úzetní MAS
Uničovsko 2oL4-2.020.* (dále jen SCLL?) č. CLLD_I5_o1_260 schválenou
Ministerstvem místního rozvoje CR a Řo) prijala v rámci 2. výzvy (číslo

výzvy 155/03_1 6_047 /CLLD_I5_0 1_260)

YÝzva 155/03_16_047/CLLD 15 01 260

Název MAS
MAS Uničovsko, o.p.s.

Orqán : Rozhodovací orqán
Název orgánu, Programový výbor

Termín konání: I3.I2.20I7 ve 14 hodin

Místo konání: Medlov

prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektŮ,
které zastupu,ií

Z.vÝzva OPZ

Program:
1. Zahájení
2. vyjádyení členů k_nepodjatosti vůči ieonotlivým projektům
3, Schválení projektŮ z 2.výzvy OPZ
4. Ukončení jednání

1, Zahátleni
Zasedání programového výboru zahé4il lng. Tomáš Múller, Přivítal přítomné a
seznámilje s programem. Programový výbor se sešel v počtu 5 členů a je
tedy usnášení schopný,

Ověření dodržení podmínek standardizace
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka

záimové skupinv sektor veřei nýlsou kromÝ
Počet
subiektů

Počet
subiektů v

Počet
subiektů

Počet
sub,iektů v
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Operační program Zaměstnanost

podmínka standardizace max. 1?yy veřejného sektoru - splněnaPodmínka standardizace max. 49o/o zá;movt itupiny - splněna
zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta kopcová a ověřovatelemzápisu Ing. Múller

Programový výbor schvaluje program jednání.

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0
programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0

|..Vyjádření k nepodjatosti
Výše uvedené se týká projektů z2. výzvy OPZ
065/03_1 6 _O47 / CLLD_ 1 5_0 1_2 60

Předseda PřeČetl ČlenŮm etický kodex,. Přítomní byli seznámeni se seznamemprojektů vytvořeným výběrovóu komisí, seznaÉ obsahuje projekty, kteréProŠlY kladně administiativní kontrolou a xontioiou'přijatelnosti a výběrovákomise je ohodnotila a sestavita seinam projektů dle počtu přidělených bodů.
,(aždÝ ze členů se prohlásil ke všelprojektům , zda.je_k projektům podjat,případně uvedl důvod podjatosti, Žáaiv i nóonotit"le, po prostudováníneshledal dŮvod 

. 
k pooJátosii, a ,proto došlo k podepsání prohlášení onepodjatosti a etický kodex. Etický Ř99*;á-ňi"t.Y [o cetou dobu hodnoceníprojektů, tedy na všechny jednáňi, která'."'řuý'rřam uvedeným v etickémkodexu uskuteční.
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Jméno a příjmení Podjatý/nepoOjatý

Mgr.OndřelŠÓňuž

lng.Ondřej Plačko

Bc.Alena Cnarouzova

Antoníe rropaeova

Programový výbor bere na vědomí
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2. Schválení projektŮ z 2.výzvy OPZ

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 1 1, 9.2017 druhou výzvu v rámci OPz.
Zadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 11 . g,2017,
09:00 hod. - 10. 11.2017,12:00 hod. Celkem byly přijaty 3 žádosti o dotaci, Nyni
bude probíhat kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budbu
dá]e Předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 2. yýzvy opZ
(2017) - Zaměstnanost činí 6.000.000 Kč. Součet požadované dotace přrlatycn
projektů překračuje tuto alokaci a činí 6.615,949,50 Kč

Programový výbor schvaluje výstup výběrové komise a doporučuje projekty
uvedené v tabulce doporuěit s výhradou:

Výsledná tabulka projektů podpořených s výhradou:.

Alokace v podpořených projektech..,.6. 000.0OO Kč
Alokace vyh lášen á na výzvu,.....,.,,.,.... 6. 00O. O00 Kč
Zbývající alokace., ..O Kč

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0

4.Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového
výboru ukončil.

V Medlově dne t3.t2.20l7
Zapsala . Ing.

.,.-",-),,

Název
žadatele

Ic Název
projektu

Celkový
rozpočet

Způsobilé
výdaje

,/celková
výše

dotace
(85o/o)

Navrhované
krácení

zpúsobilých
výdajů

Způsobi!é
výdaje

/celková
výše

dotace
(85o/o) po
krácení

Bodové
hodnocení

Národní rada
osob se

zdravotním
postižením

České
republikv. z.s.

70856478 Job klub,
s rekvalifikac

í zpět do
práce

1.799.550 1.529.617 ,5 122.369 1.407.24B 76,25

základní škola
Uničov,

Haškova 21 1

45213071 Podpora
uplatnění

uchazečů o
pracl na Z§
Haškova,
Uničov

2.484.720 2,112.012 ,166,405 1.945.607 70

Joy Jesle
s. r.o.

05823889 Joy jesle v
Uničově

3.499.200 2.974.320 327.175 2.647.145 57,5

7,783.47o 6.615.949,5 6t5,949 6.000.000

Iveta Kopcová
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zenčnírezenčni listlna z náni rozhodovacího u pro MAs
CÍS|O VÝZW MAS 155/03 16 047lcLLD 15 01 260
Datum iednání 13.12.2017
cas iednání 14

Místo iednání Medlov
Rozhodovací orgán schválen MAS ke dni

Titul, jméno a příjmení Název subjektu Sektor * Podpis

Bc.Alena Charouzová veřejnost soukromý K_,
Mqr.Ondřei Schulz

Zš a Mš Medlov veřejný /4 {- íť+
lno. ondřei plačko

obec Troubelice veřejný
" /,-,,__ 1

<- --" /,
štěoán ČervenÝ

ZOD Agro Dlouhá Loučke soukromý

pavel stuška
veřejnosl soukromý 'r,/*"-j 
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,/


