Zápis z jednání Představenstva MAS Podještědí
29. 3. 2019

Místo konání: Český Dub
Zahájení: 9.00
Přítomni: viz prezenční listina
1) Kontrola zápisu z minulého představenstva
2) MAP Liberecko II - projekt bude zahájen od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022 z důvodu
pozdního vydání Právního aktu o přidělení dotace, MAS by nebyla schopna projekt
předfinancovat, celková dotace 14 mil., partnerem projektu je IQLandia, Žádost o
změnu termínu realizace byla ŘO schválena. MAP Jablonecko II – projekt bude
realizovat až od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 ze stejného důvodu jako projekt
předcházející, i zde je ŽoZ realizace termínu schválena ŘO, celková dotace 11 mil.,
partnerem projektu je DDM Vikýř.
3) SCLLD – jednání se zúčastnili všichni manažeři jednotlivých OP, podali informace o
připravovaných výzvách, alokaci ve svých OP. IROP – Ing. Šafařík – vzhledem
k úpravě finančního plánu, který proběhne 04/2019, kdy je nutné provést snížení
alokace cca o 8 mil. – kurzové rozdíly nebude vyhlašována výzva na infrastrukturu
vzdělávání, kde zbyla alokace v této výši. V současné době jsou připravovány čtyři
výzvy a to na Bezpečnost dopravy – konzultace s Janovým Dolem, Zdislavou,
Hrádkem nad Nisou, Cyklodoprava – konzultace s obcí Rynoltice a Bílý Kostel nad
Nisou. Do výzvy na Komunitní centra připravuje žádost město Hrádek nad Nisou.
Do výzvy Sociální bydlení – připravuje žádost obec Dlouhý Most. PRV – Ing. Jitka
Tvrzníková – do PRV bylo podáno v rámci 2. výzvy celkem 17 projektů, z toho 16
zemědělských a jeden projekt Park Cihelna, město Hrádek nad Nisou. Připravuje se
vyhlášení výzvy v červnu na Fichi Neproduktivní investice v lesích. Fiche
Zemědělská infrastruktura již nebude vyhlašována neboť podmínku pozemkových
úprav na území není možné na území MAS v současné době splnit. OPZ – Ing. Petr
Ponikelský – na podporu čerpání proběhla kampaň v RCL, v současné době jsou
vyhlášeny výzvy na Prorodinná opatření i Sociální začleňování. Konzultace probíhají
na Příměstské tábory s městem Rychnov, Sokol Rádlo, obcí Šimonovice. Podporu
školních klubů – město Rychnov, obec Radlo. Pro výzvu na sociální začleňování
probíhají konzultace s Člověkem v tísni Hrádek nad Nisou. Uzavírka příjmu žádostí
je 10. 5. 2019
4) Příprava Valné hromady – VH není volební, termín 25. 4. 2019, od 10.00, Chotyně,
Dolní Suchá. Na programu jednání bude informace o čerpání z jednotlivých OP,
projednání a schválení Evaluační zprávy. VH organizačně zajišťuje manažer MAS.
Jednání ukončeno 12.00
V Českém Dubu 29. 3. 2019
Zapsala: Jana Švěhlová

