PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058

Zápis ze zasedání programového výboru
společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo
14.2.2013 v 9:00 hod. v Kralicích na Hané.

Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení projektů vybraných v rámci 9. Výzvy
Monitorovací zpráva
Výzva č. 10
Strategie společnosti 2014-2020
Různé
Ukončení jednání

K bodu 1: Zahájení
Zasedání programového výboru zahájil a řídil předseda pan. Přivítala přítomné a seznámila je s programem.
Zapisovatelem byla určena Ing. Ludmila Švitelová. Programový výbor se sešel v počtu 4 členů. Programový výbor
je usnášeníschopný a schvaluje program jednání. Zápis ověří pan Cetkovský a pan Okleštěk.
Schvaluje: pro 4 , zdržel se 0, proti 0
K bodu 2: Schválení projektů vybraných v rámci 9. Výzvy
Předsedkyně výběrové komise paní Rozsívalová přítomným členům programového výboru předala výsledky
hodnocení výběrové komise. Administrativní kontrolou prošly všechny projekty kladně, a proto výběrová komise
hodnotila všech 15 podaných projektů. Výsledky za jednotlivé fiche jsou přiloženy ve výsledných bodovacích
tabulkách. Výběrová komise doporučuje podpořit všechny vybrané projekty a zbytkovou alokaci přesunout do
další výzvy. Následující tabulka ukazuje alokaci ve Ficích u projektů určených výběrovou komisí k podpoření.
Číslo
fiche
1
4
6
7
Celkem

Název fiche

Alokace
výzva

Modernizace zemědělských podniků
Občanské vybavení a služby
Cestovní ruch
Podpora drobného podnikání

1 200 000
1 200 000
1 200 000
400 000
4 000 000

Přidělená
alokace
1 188 500
1 195 546
1 200 000
180 600
3 764 646

Zbývá
11 500
4 454
0
219 400
235 354

Programový výbor schvaluje projekty vybrané výběrovou komisí v 9. Výzvě k podpoření.
Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0
Programový výbor na základě plnění monitorovacích ukazatelů zvážil přesun zbytkové alokace do fiche 4, ve které
oba projekty pod čarou získali shodný počet bodů. První projekt nelze podpořit, protože jeho požadavek na dotaci
přesahuje možnosti výzvy. Druhý projekt lze podpořit. Předseda programového výboru pan Cetkovský dal
hlasovat o návrhu podpořit v rámci Fiche 4 projekt žadatele FC Kralice „Rekonstrukce šaten, vybavení a dětské
hřiště FC Kralice“ s požadavkem na dotaci 225 596 Kč. Zbývající částka alokace bude převedena do následující
výzvy.
Programový výbor schvaluje přesun zbytkové alokace a podpoření projektu FC Kralice.
Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058

K bodu 3: Zpráva monitorovacího výboru
Paní Švitelová seznámila přítomné s monitorovací zprávou, která popisuje očekávané plnění monitorovacích
indikátorů včetně projektů přijatých v rámci 8. Výzvy, které dosud nebyly realizovány. Nenaplněné zůstávají
monitorovací indikátory ve fichi 2 Diverzifikace nezemědělské činnosti, fichi 4 Občanské vybavení a služby a fichi 7
Podpora drobného podnikání. Dále je seznámila s dosavadním čerpáním finančních prostředků u projektů v rámci
všech výzev a s rozdělenou alokací 8. výzvy.
Bere na vědomí
K bodu 4:

Výzva č. 10

Vzhledem k nedostatku času se programový výbor bude věnovat vyhlášení 10 výzvy na dalším jednání
Programový výbor schvaluje.
Schvaluje: pro 4, zdržel 0se 0, proti 0

K bodu 5:
Strategie společnosti 2014 - 2020
Rada Olomouckého kraje schválila 4.12.2012 podporu MAS v rámci POV OK 2013. Spoluúčast žadatele je 50%.
Maximální nominální hodnota podpory je 125 000 Kč. Žadatel společně s žádostí předloží životopisy zaměstnanců,
kteří se budou podílet na tvorbě rozvojové strategie a jejichž mzdové náklady jsou uznatelným nákladem
projektu. RPSC ideas s.r.o., Olomouc – Mgr. Štěpánek (vedoucí přípravného týmu) seznámil v krátké prezentaci
přítomné s postupem tvorby strategie, požádal o podklady a spolupráci jednotlivých obcí. Další jednání budou na
valné hromadě společnosti 5.3.2013, 28.2.2013 na jednání mikroregion Plumlovsko a 12.3.2013 na jednání svazku
obcí Prostějov - venkov.
Správní rada na svém jednání 12.12.2012 rozhodne o dalším postupu přípravy strategie. Tohoto jednání by se měl
účastnit i předseda programového výboru.
Bere na vědomí
K bodu 6:

Různé

K bodu 7:
Závěr
Předsedající ukončila jednání, přítomným poděkovala za účast.

V Kralicích na Hané ne 14.1.2013 zapsala Ing. Ludmila Švitelová

Ověřil:

Stanislav Cetkovský

…………………………

Ověřil:

Ladislav Okleštěk

…………………………

