áns
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
27.3. 2014 v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. kontrola monitorovacích ukazatelů
2. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL
3. Zpracování lntegrované strategie na období 2014-2020
4. Diskuse, závěr

přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná, Václav Bouz, lng. Kamila
Záleská

Hosté: lng, Jana Rejlová, lva

Horníková, Jana Kuthanová

Jednání zahájila předsedkyně VMV lng. Miroslava Součková, seznámila přítomné s programem
jednání a navrhla J.Rejlovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými
Kontrola monitorovacích ukazatelů za rok 2013
lva Horníková předložila přítomným přehled monitorovacích ukazatelů k realizovaným projektŮm a
dle vnitřní směrnice. Podklady byly rozeslány členůmVMV před jednáním. Výstupy monitoringu
jsou uloženy v kanceláři MAS ve zvláštním šanonu. Členovénemají připomínky ani doplněnÍ.
1,

schváleno všemi přítomnými
2. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL
lng. Rejlová seznámila přítomné s průběhem realizace a vyúčtováníprojektů v rámci výzev SPL v
roóe 2013. Byly provedeny kontroly na místě u vybraných projektů, zápisy jsou uloŽeny v
samostatné složce. V průběhu roku 2014 budou průběžněprobíhat kontroly na místě u vybraných
žadatelů,včetně monitoringu na DVD. O plánovaných fyzických kontrolách u jednotlivých ŽadatelŮ
budou informováni členovéVMV, aby měli možnost se jich se zástupci kanceláře MAS informovat.

schváleno všemi přítomnými
3. lntegrovaná strategie na období 2014 - 2020
Jana Kuthanová informovala členy VMV jak pokračují práce na nové strategii, jak pracuje pracovní
tým a poradenská firma ClRl. Bylo dohodnuto, které podklady budou postupně zapracovány do
strategie a příprava dalšíchpodkladů. Zodpovídá: lva Horníková, Jana Kuthanová
přítomní berou na vědomí

3. Diskuse, závěr

.

lva Horníková informovala přítomné, že stále probíhá sběr projektových zámérŮzúzemía
vyzvala členy VMV, aby se připojili v rámci oblasti svého působení.

v Nechanicích dne 27.3.2014
Zapsala: J. Rejlová
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zipls
z jednání Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
16. 1. 20|4 na Obecním úřadě v Hořiněvsi

Program jednání:

1.

2.
3.

Informace o realizaci SPL
Integrovaná strategie na plánovací období 2014 -2020
Diskuse, závěr

Karel, L. Holeček, A. KIátký, H. Jarošová, F. Hošek, K. Holická,
E. Homíková, E. Kuthanová, I. Horák, P. Mrkvička
Omluveni: H. Fikarová
Hosté: Iva Horníková

Přítomni: J.Kuthanová,

J.

Jednaní zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, seznámila přítomné s
programem jednání a navrhla I.Horníkovou zapisovatelkou dnešního jednání.
schváleno všemi přítomnými

Informace o realizaci SPL
Iva Horníková informovala přítomnéo realizaci SPL a o ukončených, realizovaných a zahájených
projektech, které byly podpořeny znašíMAS, Pro letošnírok již nebudou vypisovány žáďnéÝzvy,
kancelář MAS zajišťuje naplňování místnírozvojové strategie.
1.

schváleno všemi přítomnými

strategie na plánovací období 2014 - 2020
Jana Kuthanová seznámila přítomnés postupem prací na nové rozvojové strategii a
předpokládaným harmonogramem prací a společně pak diskutovali o podkladech, které je třeba
připravit do strategie. Vzhledem k tomu, že většina členůPV je zároveřt členy pracovní skupiny pro
zpracování nové strategie, bude dalšíjednání PV svoláno až v srpnu, kde se projedná pracovní
2. Integrovaná

verze strategie. I.Homíková, bude všem členůmpruběžné zasíIat relavatní podklady.

schváleno všemi přítomnými

3. Diskuse,závér

.

Jana kuthanová informovala
kraje a Národní sítě MAS ČR

o závětech z jednání krajské sítě MAs královéhradeckého
přítomní berou na vědomí

USNESENÍ:

o

programový výbor schvaluje zprávu o realizaci spl,.

a

Programový qfbor schvaluje postup prací na ISRÚ na období 20t4 -2020
Programový výbor bere na vědomí zprávy z jeďnáníKS a NS MAS ČR

a

V Nechanicích dne 16,I.2014
Zapsa|a: I.Horníková
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áns
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
12.6.2014v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. Analytické výstupy a podklady pro strategii CLLD
2. Východiska pro strategii CLLD
3. Diskuse, závěr

Přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná,
Omluveni: Václav Bouz, lng. Kamila Záleská
Hosté: Jana Pečenková, lva Horníková, Jana Kuthanová
Jednání zahájtla předsedkyně VMV lng. Miroslava Součková, seznámila přítomné s programem

jednání a navrhla lvu Horníkovou zapisovatelkou.

schváleno všemi přítomnými

í. Analytické výstupy a podklady pro strategii CLLD
Jana Pečenková seznámila přítomné s pokraóováním prací na nové strategii, co musí obsahovat
strategie CLLD a s harmonogramem dalšíchprací.
přítomní berou na vědomí

Východiska pro strategii CLLD
Jana Kuthanová poté seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření, které byly
zapracovány do strategie (oblasti a priority rozvoje dle obyvatel). Dále byl vyhodnocen sběr
2.

záměrů dle

tématických zaměření a počtu projektů. Byly navrženy priority pro
období 2014 až 2020 občanská vybavenost a služby, zaměstnanost a podnikánÍ, kulturní
dědictví a volný čas, životníprostředí a zemědělství. Clenové VMV berou tyto informace na
vědomí a nemají doplnění k navrhovaným prioritám.
přítomní berou na vědomí
projektových

-

3. Diskuse, závér

.
.

v diskusi byly vzneseny žádnépříspěvky
lng. Součková ukončila jednání a požádala Janu Pečenkovou o průběžnézasílánímateiálŮ
všem členůmvMv

V Nechanicích dne 12.6.2014
Zapsala: l.Horníková

áns
výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
7.8.2014 na Obecním úřadě v Hořiněvsi

z jednání Výkonného monitorovacího

Program jednání:
1. Projednání pracovní velze Strategie CLLD MAS Hradecký venkov na období2014-2020
2. Diskuse, závěr

Karel, A. KIátký, H. Jarošová, K. Holická,
H. Fikarová
Mrkvička,
Horák,
P.
E,. Kuthanová,I.
Omluveni: F. Hošek, L, Holeček,
Hosté: Iva Horníková, Jana Pečenková, Daniela Rejlová

Přítomni: J.Kuthanová, J.

E.

Horníková,

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, seznámila přítomné s
programem jednání a navrhla Danielu Rejlovou zapisovatelkou dnešního jednání.
schváleno všemi přítomnými

Projednání pracovní verze Strategie CLLD MAS Hradecký venkov na období 2014,2020
Iva Horníková seznámila přítomnés průběhem realizace projektu Podpora vzniku strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na územi MAS Hradecký venkov, o.p.s. Dále představila
požadovanou struturu dokumentu, ktery má bl.t odevzdán a vystaven k veřejnému připomíŇování
1.

do 31.8.2014.

Iva Homíková informovala o práci jednotlivých členůpracovního týmu. V současnédobě ještě
probíhá dalšísběr projektovýchzáméŇ přímo v terénu naúzemi našíMAS (64 obcí).
Jana Kuthanová seznámila přítomné především s návrhovou částídokumentu, ke které se rozvinula
rozséůtlá diskuse.

Dále proběhla celková kontrola rozpracovaného dokumentu dle pokynů řídícíhoorgánu a všech
povinných příloh. J. Pečenková zaznamenala připomínky a náměty na úpravy a doplnění od členŮ
PY . Zapracování zajistí l.Homíková,
pňtomní berou na vědomí

2. Diskuse,závér

.

o
.

Jana Kuthanová informovala o závérech z jednání Krajské sítě MAS Královéhradeckého
kraje a Národní sítě MAS ČRa o pruběhu schvalování jednotlivých operačních programů a
o připravované certifkaci
přítomní berou na vědomí

USNESENÍ:
programový qfbor bere na vědomí rozpracovanou verzi strategie CLLD MAs Hradecký
venkov na období 2014-2020
programový qýbor bere na vědomí informace předsedkyně pv paní kuthanové

V Nechanicích dne 7.8.2014
Zapsa|a: D. Rejlová
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