Zápis č. 1/2020
z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj
konaného dne 11. 9. 2020 v 15 hodin v Havlíčkově Borové

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Tomáš Trávníček, Jan Orel
Za MAS přítomny: Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Průběh výzev MAS v programovém období 2014+
4. Výzvy IROP - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru
5. Diskuze, závěr
Program:
1. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Paní Hájková přivítala přítomné a zahájila jednání.
Konstatovala, že je KMV usnášeníschopný. Vyzvala přítomné, zda chce někdo doplnit program jednání.
Program doplňován nebyl, všichni členové souhlasili s navrženým programem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu – zapisovatelka zápisu Ing. Yvona Jandová, ověřovatelé
zápisu: pan Josef Fabík a paní Markéta Frühbauerová. Členové KMV schvalují ověřovatelé zápisu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Průběh výzev MAS v programovém období 2014+
V OPZ jsme vyhlásili 1 výzvu: Výzva č. 9 - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny
obyvatel. Výzva byla otevřena v závěru roku 2019, administrována byla v roce 2020. Do výzvy byly
podány 2 projekty, jeden prošel hodnocením a byl doporučen k financování, jeden nesplnil podmínky
věcného hodnocení, více na https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/.
Z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 1 výzva: Výzva č. 6 na 2 Fiche (opatření): Fiche 7 Rozvoj
nezemědělské činnosti a agroturistiky a Fiche 12 Podpora spolupráce společného sdílení zařízení
a zdrojů. Žadatelé do této výzvy podali 6 projektů, 5 projektů bylo podpořeno, více na
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/.
Z OPŽP byla vyhlášena 1 výzva: Výzva č. 3 Výsadba dřevin (2. pol. roku 2019). Do výzvy nebyl podán
žádný projekt, více na https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp.

Z IROP byly vyhlášeny 2 výzvy: Výzva č. 5 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení II a Výzva
č. 6 Podpora sociálních služeb II. V rámci 5. výzvy byly podány a podpořeny 2 projekty, v rámci 6. výzvy
byly podány a podpořeny 4 projekty. Všechny projekty se nyní nachází v realizaci, více na
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop.
KMV provedl kontrolu postupů výzev, ověřil, zda jsou řádně podepsané etické kodexy jednotlivých
členů orgánů MAS.
Usnesení: KMV konstatoval, že průběh vyhlašování výzev, je bez závad.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Výzvy IROP - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výbor – v souladu
s Interními postupy MAS pro IROP provedla KMV u každé výzvy kontrolu střetu zájmů členů VK a PV
prověřením u min. 15% předložených projektů:
Výzva č. 5: Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení II: byly podány 2 žádosti, obě splnily
všechny podmínky a byly doporučeny k financování. Střet zájmů byl prověřen u projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013004 ZŠ Kameničky rekonstrukce odborné učebny informatiky, jazyků
a přírodních věd. Zadáním IČ žadatele na stránkách Justice.cz nebyl prokázán střet zájmů u členů VK
ani u členů PV.
Výzva č. 6: Podpora sociálních služeb II: byly podány 4 žádosti, všechny splnily stanovené podmínky
a
byly
doporučeny
k financování.
Střet
zájmů
byl
prověřen
u
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013890 Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu ve Ždírci nad
Doubravou II. Zadáním IČ žadatele na stránkách Justice.cz nebyl prokázán střet zájmů u členů VK ani
u členů PV.
Členové KMV berou na vědomí kontrolu střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru
u vybraných projektů z 5. a 6. výzvy IROP.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Diskuze, závěr
Ludmila Němcová, předsedkyně KMV v.r.

Ověřili:

Josef Fabík v.r.
MVDr. Markéta Frühbauerová v.r.

Zapsala: Yvona Jandová v.r.

