Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1/ 2019
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 14. ledna 2019
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka, S. Nikolova, J. Macháček, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání
P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
v 15,00 hod., přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem
MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)
přítomen dostatečný počet členů VVMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou
místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich
statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové
materiály k projednávaným bodům byly členům VVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu
e-mailem.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 14. ledna 2019
Předsedající jednání předložil návrh na doplnění programu o nové body č. 5 – Přihláška k partnerství
a bod č. 6 – Výzva MAS Naděje o.p.s. – OPŽP – Revitalizace sídlení zeleně. Ostatní body se chronologicky
přečíslují. Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 14. ledna 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přihláška k partnerství
6. Výzva MAS Naděje o.p.s. – OPŽP – Revitalizace sídelní zeleně
a) Návrh obsahu výzvy
b) Návrh finanční alokace na výzvu
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
7. Návrh úpravy Finančního plánu Programového rámce IROP SCLLD – Změna podmínek Akceptačního
dopisu (kurzovní rozdíly)
8. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. a plán aktivit na rok 2019
9. Výběr projektů ve výzvě „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou
dopravou“
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o upraveném návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP2/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
upravený program jednání dne 14. ledna 2019.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován J. Macháček. Zapisovatelem se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP3A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Jiřího Macháčka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. ledna 2019.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP3B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. ledna 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Předsedající zrekapituloval všechna usnesení ze dne 6. prosince 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VVMP proběhla dvě hlasování per rollam. Jednací řád VVMP ukládá,
že záznam o usnesení schválených per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP a je
schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 13. prosince 2018 (příloha
č. 2 tohoto zápisu) a 3. ledna 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP4/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018 a usnesení z hlasování per rollam. Všechna
hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání 14. ledna 2019.
Ad 5) Přihláška k partnerství
Předsedající seznámil členy VVMP s přihláškou nového partnera – společnosti Videologic s.r.o.,
IČ: 22773592, zastoupené jednatelem společnosti, která byla podána dne 21. prosince 2018 (příloha
č. 4 tohoto zápisu). Předsedající konstatoval, že partner se přihlásil do zájmové skupiny č. 6 – Ostatní
podnikatelé. Přijetím nového partnera se nemění procentuální poměr partnerů s ohledem na pravidla
standardizace MAS ani požadavky LEADER. Protože žadatel splňuje podmínky pro přijetí do partnerství,
navrhuje se partnera přijmout. Přihlásila se S. Nikolova a zeptala se, zda nevadí, že firma má své sídlo
podnikání v Mostě. Manažerka pro SCLLD odpověděla, že společnost v současné době zpracovává
žádost o změnu sídla společnosti pro Obchodní rejstřík, a to na adresu Novostavby 126, 435 11 Lom –
Loučná (viz Souhlas s umístěním sídla společnosti Videologic s.r.o. – příloha č. 5 tohoto zápisu).
Město Lom je v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP5/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
přijetí nového partnera – Videlogic s.r.o., IČ: 22773592 s účinností od 14. ledna 2019.
Ad 6) Výzva MAS Naděje o.p.s. – OPŽP – Revitalizace sídelní zeleně
Podklady k jednání byly členům VVMP zaslány k prostudování v předstihu e-mailem. Manažerka
pro SCLLD seznámila členy VVMP v krátkosti s obsahem dokumentů, které vycházejí z předem
definovaných věcných a obsahových požadavků Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí
(dále také ŘO OPŽP).
a) Návrh obsahu výzvy Revitalizace sídelní zeleně (příloha č. 6 tohoto zápisu)
Výzva MAS Naděje o.p.s. navazuje na výzvu ŘO OPŽP č. 128 v rámci prioritní osy 4 – Specifický cíl 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce
znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Podpořit lze zakládání/obnovu
funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami
stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů
a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
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a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.
prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň
zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
• jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní
instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
(obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
• Způsob financování:
ex post
• Minimální výše způsobilých výdajů:
100.000,00 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů:
3.000.000,00 Kč
• Výše podpory:
60 %
b) Návrh finanční alokace na výzvu – 10.000.000,00 Kč
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsobu jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře MAS Naděje o.p.s., Výběrové
komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., VVMP a kritéria pro hodnocení žádosti o podporu jsou
obsahem přílohy č. 2 výzvy „Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“ (příloha č. 7 tohoto
zápisu). Výběrová kritéria a způsob jejich hodnocení plně vychází z podmínek, které stanovil ŘO OPŽP.
V diskuzi se členové VVMP shodli na obsahu výzvy, celkové finanční alokaci výzvy, na seznamu
výběrových kritérií pro výběr projektu a na způsobu jejich hodnocení.
Členům VVMP se navrhuje schválit znění výzvy vč. doprovodné dokumentace v předloženém znění
a zmocnit manažerku pro SCLLD k zapracování připomínek ŘO OPŽP do konečné finální verze výzvy
MAS Naděje o.p.s. i všech ostatních dokumentů. Konečná finální verze výzvy MAS Naděje o.p.s.
vč. doprovodné dokumentace se zapracovanými připomínkami ŘO OPŽP bude VVMP definitivně
schválena hlasováním formou per rollam.
Navrhuje se projednané dokumenty schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny,
bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. – Revitalizace sídelní zeleně.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci na výzvu MAS Naděje o.p.s. – Revitalizace sídelní zeleně ve výši
10.000.000,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy
MAS Naděje o.p.s. – Revitalizace sídelní zeleně.
Obsahuje příloha č. 2 Výzvy MAS Naděje o.p.s. – Revitalizace sídelní zeleně.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré dokumentaci k výzvě
MAS Naděje o.p.s. – Revitalizace sídelní zeleně, které vzejdou z připomínek Řídícího orgánu
Operačního programu Životní prostředí. O konečné verzi výzvy, po jejím definitivním
odsouhlasení Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, bude Výkonným
výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozhodnuto hlasováním formou per rollam.
Ad 7) Návrh úpravy Finančního plánu Programového rámce IROP SCLLD
– Změna podmínek Akceptačního dopisu (kurzovní rozdíly)
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že kancelář MAS Naděje o.p.s. obdržela dne 13. prosince
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2018 informaci z Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také ŘO IROP)
o změně podmínek k vydanému Akceptačnímu dopisu v rámci integrované Strategie CLLD v části IROP
(příloha č. 8 tohoto zápisu). Změna se týká výše rezervované finanční alokace IROP, tzn. MAS Naděje
o.p.s. bude při změně SCLLD ve finančním plánu v roce 2018 vycházet ze skutečné výše čerpání, a to
na základě dat poskytnutých ŘO IROP k žádostem o platbu předložených do 31. října 2018
včetně (příloha č. 9 tohoto zápisu). ŘO IROP jako jediný stanovil alokaci pro IROP v Eurech.
Proto součástí této změny finančního plánu SCLLD bude z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR i upravena
celková výše rezervované alokace MAS Naděje o.p.s. v IROP v CZK. Podle aktuálního kurzu CZK/EUR je
reálný objem finančních prostředků v CZK v současnosti nižší, než je uvedeno v původním finančním
plánu realizace SCLLD o 2.882.585,00 Kč. Snížení finanční alokace na realizaci SCLLD v IROP musí být
zapracováno do aktualizované SCLLD v termínu do 30. dubna 2019 (příloha č. 10 tohoto zápisu).
Manažerka pro SCLLD navrhuje upravit finanční plán takto:

Navrhuje se vzít informaci o krácení celkové finanční alokace IROP na realizaci SCLLD o 2.822.585,00 Kč
na vědomí a zároveň schválit návrh úprav finanční alokace v návaznosti na výše uvedené v jednotlivých
opatřeních IROP, předložený manažerkou pro SCLLD. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP7/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí informaci o krácení celkové rezervované alokace Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 o 2.822.585,00 Kč a zároveň souhlasí s návrhem
úpravy finančního plánu pro jednotlivá opatření, předloženým manažerkou pro SCLLD.
Ad 8) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. a plán aktivit na rok 2019
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že dne 31. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí
o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s. – Kvalitní školy pro všechny (IROP).
V rámci výzvy byly zaregistrovány tři žádosti podporu:
• Žadatel: Základní škola Obrnice, okres Most, p.o., IČ: 70982236
o „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice“
o celkové způsobilé výdaje 1.845.768,18 Kč
• Žadatel: Město Osek, IČ: 00266558
o „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“
o celkové způsobilé výdaje 2.000.000,00 Kč
• Žadatel: ZŠ A. Sochora Duchcov, IČ: 70880077
o „Školní dílny na Sochorce“
o celkové způsobilé výdaje 1.997.000,00 Kč
Dále byla dne 31. prosince 2018 ukončena výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálního podnikání –
provoz II (OPZ).
V rámci výzvy zaregistrovány dvě žádosti o podporu:
• Žadatel: MIGplus s.r.o., IČ: 04657705
o „MIGplus – sociální podnik“
o celkové způsobilé výdaje 2.999.790,00 Kč
• Žadatel: Videologic s.r.o., IČ: 22773592
o „Sociální podnik Videologic.cz“
o celkové způsobilé výdaje 2.993.600,00 Kč
Všechny tyto zaregistrované žádosti o podporu jsou nyní předmětem kontroly formálních náležitostí
a přijatelnosti.
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Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP Tabulku výzev za rok 2018 stav ke dni 8. ledna 2019
(příloha č. 11 tohoto zápisu). Shrnula, jaké výzvy byly v rámci jednotlivých operačních programů
vyhlášeny, počet podaných žádostí o podporu a přehled čerpání, resp. zbývající alokace uvedenou
v celkových způsobilých výdajích projektů na jednotlivá opatření SCLLD (výzvy MAS Naděje o.p.s.).
Konstatovala, že v roce 2018 byly vyhlášeny výzvy na všechna opatření, některé i opakovaně.
Dále byly členové VVMP seznámeni s plánem aktivit pro rok 2019 (příloha č. 12 tohoto zápisu).
Dokument obsahuje přehled plánovaných výzev vč. předpokládaného termínu vyhlášení
a předpokládané finanční alokace na výzvu.
Navrhuje se vzít přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. a plán aktivit na rok 2019 na vědomí. Jiný návrh
nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí plán aktivit na rok 2019.
Ad 9) Výběr projektů ve výzvě „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Bezpečně autem, na kole, pěšky
i veřejnou dopravou“
Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VVMP se nepřihlásil,
tzn. že nikdo z členů VVMP není ve střetu zájmů ve věci výběru projektových žádostí.
V rámci výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“ byly podány dva projekty:
• Název projektu: „Oprava chodníku na p.p.č. 108/2 a 108/18 v k.ú. Lahošť“ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009734), který podala obec Lahošť, IČ: 00266426, celkové způsobilé
výdaje na projekt 1.075.407,10 Kč (detail projektu je přílohou č. 13 tohoto zápisu). Projekt prošel
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 14 tohoto zápisu),
věcným hodnocením (příloha č. 15 tohoto zápisu), kde získal 100 bodů s výsledkem SPLNĚNO a byl
Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučen VVMP ke schválení k realizaci
(příloha č. 16 tohoto zápisu). Všechna hodnocení (kontrolní listy) byla zaslána členům VVMP
e-mailem jako podklad k jednání.
• Název projektu: „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří“ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009720), který podalo město Meziboří, IČ: 00266086, celkové
způsobilé výdaje na projekt 10.331.049,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 17 tohoto zápisu).
Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 18
tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 19 tohoto zápisu), kde získal 75 bodů s výsledkem
SPLNĚNO a byl Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučen VVMP ke
schválení (příloha č. 16 tohoto zápisu). Všechna hodnocení (kontrolní listy) byla zaslána členům
VVMP e-mailem jako podklad k jednání.
Členům VVMP proto navrhuje projekt obce Lahošť s názvem „Oprava chodníku na p.p.č. 108/2 a 108/18
v k.ú. Lahošť“ a projekt města Meziboří s názvem „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří“
schválit k realizaci.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
12. prosince 2018 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009734 obce
Lahošť, IČ: 00266426 s názvem „Oprava chodníku na p.p.č. 108/2 a 108/8 v k.ú. Lahošť“
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
12. prosince 2018 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009720 města
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Meziboří, IČ: 00266086 s názvem „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří“
k realizaci.
Ad 10) Diskuze, různé
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že z důvodu požadavku ŘO IROP zpracovává kancelář
MAS Naděje o.p.s. nové Interní postupy (Směrnice č. 10). Toto aktualizované znění Interních postupů
bude potřeba schválit hlasováním per rollam. Podklady budou členům VVMP zaslány v předstihu na email.
Dále informovala, že v rámci nového dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora komunitního života
na venkově“ bude MAS Naděje o.p.s. cca v únoru podávat žádost o podporu na Ústecký kraj. V současné
době probíhá sběr projektových záměrů z území MAS Naděje o.p.s.
Další zasedání VVMP je předběžně naplánováno na 10. února 2019.
Ad 11) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,20 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Macháček

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5
6
7

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené 13. prosince 2018
Hlasování per rollam vyhlášené 3. ledna 2019
Přihláška nového partnera Videologic s.r.o.
Souhlas s umístěním sídla společnosti Videologic s.r.o.
Text výzvy MAS Naděje o.p.s. – OPŽP – „Revitalizace sídelní zeleně“
Příloha č. 2 výzvy MAS Naděje – OPŽP – „Revitalizace sídelní zelené“
– Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Akceptační dopis ŘO IROP – Změna podmínek
Přepočet alokace ke dni 31. října 2018
Stanovení termínu pro předložení změny SCLLD
Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Plán aktivit na rok 2019
Detail projektu – obec Lahošť
Kontrolní list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti – obec Lahošť
Kontrolní list věcného hodnocení – obec Lahošť
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu – město Meziboří
Kontrolní list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti – město Meziboří
Kontrolní list věcného hodnocení – město Meziboří
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