MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství
Datum jednání:
Místo konání:

22. 5. 2019 14:30 hod.
Borská 125, 539 44 Proseč

Přítomni:
Rozhodovací orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:
1.
2.

Zahájení ............................................................................................................................... 2
Aktuální situace ................................................................................................................... 2

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly
všem členům Rozhodovacího orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.
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1. Zahájení
V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka,
ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko).

2. Aktuální situace
Ředitel MAS seznámil Rozhodovací orgán s aktuálním stavem všech výzev, které MAS zatím
letos vyhlásila, s objemem přijatých žádostí apod.:
 IROP – 8. výzva (bezpečnost dopravy) – přijaty 3 žádosti o podporu;
 OPZ – 6. výzva (příměstské tábory a školní kluby) – přijaty 2 žádosti o podporu;
 OPZ – 7. výzva (sociální služby) – přijata 1 žádost o podporu;
 OPZ – 8. výzva (sociální podnikání) – přijata 1 žádost o podporu;
 PRV – 3. výzva – přijato 30 žádostí o dotaci v 5 z 9 fichí (lesní cesty, podnikání,
zemědělství, zpracování zemědělské produkce, lesnictví).
Dále proběhla diskuze o dalších letošních realizovaných a plánovaných výzvách MAS a
o jejich předběžných parametrech (zejména v rámci OP ŽP a IROP).
Ze strany Rozhodovacího orgánu rovněž vzešel podnět na vytvoření animačního a
propagačního materiálu, který by zahrnoval informace o projektech z výzev MAS
v pozitivních stavech procesu administrace.
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán o dosavadním průběhu mid-term evaluace
realizace SCLLD a o předpokladu jejího dokončení. Finální evaluační zpráva bude následně
předložena příslušným orgánům MAS k projednání a schválení a odevzdána na MMR-ORP.

Proseč 24. 5. 2019

..................................
František Bartoš
(Mikroregion Litomyšlsko)
(ověřovatel zápisu)

MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +420 733 705 320

..................................
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)

IČO: 27506096
E-MAIL: mas-lit@seznam.cz

SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800

2

