Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
z 2. zasedání Pléna MAS Hradecký venkov dne 14. 5. 2015 v Hankově domě
v Hořiněvsi
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení jednání
2. Schválení Výroční zprávy společnosti Hradecký venkov, o.p.s. za rok 2014
3. Vyhodnocení programového období 2008-2013
4. Zpráva o činnosti MAS Hradecký venkov
5. Diskuse, usnesení závěr
6. Prohlídka Hankova domu a exkurze na naučnou stezku v Hořiněvsi

1.

Zahájení jednání

Jednání Pléna MAS Hradecký venkov zahájila na základě pověření předsedkyně Programového
výboru paní Jany Kuthanové, ředitelka společnosti Ing. Jana Rejlová. Úvodem jednání
konstatovala, že jednání je usnášeníschopné a ověřila, zda všem členům došly všechny podklady
pro jednání. Zapisovatelkou jednání navrhla Ivu Horníkovou, ověřovatele zápisu Mgr. Pavla
Mrkvičku.
USNESENÍ 2/1:
Plénum MAS schvaluje zapisovatelku Ivu Horníkovou a pana Mgr. Pavla Mrkvičku za ověřovatele
zápisu ze zasedání dne 14. 5. 2015 a program zasedání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 19
2.

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Schválení Výroční zprávy společnosti Hradecký venkov, o.p.s. za rok 2014

Paní Jana Rejlová podrobně seznámila přítomné s vypracovanou Výroční zprávou obecně
prospěšné společnosti Hradecký venkov, se všemi aktivitami, které se uskutečnily v roce 2014 a s
výsledky hospodaření a výrokem auditora. Zpráva již byla projednána a schválena Správní radou
obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s. Přítomní nemají k předložené zprávě
žádné připomínky. Schválená zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti.
USNESENÍ 2/2:
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje Výroční zprávu společnosti Hradecký venkov, o.p.s. za
rok 2014 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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3.

Vyhodnocení programového období 2008 – 2013

Paní Jana Rejlová úvodem vysvětlila, že zpracovaná Ex post evaluace Strategického plánu Leader
MAS Hradecký venkov za období 2008 – 2013 navazuje na zpracované středně dobé hodnocení,
které bylo provedeno v polovině programového období. Zpracování evaluace vyplývá z požadavků
SZIF, ale doposud nebyla stanovena podrobná metodika, proto byla ex post evaluace zpracována
dle metodiky, kterou si vypracovaly MAS Královéhradeckého kraje. Poté podrobně seznámila
přítomné s jednotlivými body zpracované evaluační zprávy. K předložené zprávě nebyly vzneseny
žádné připomínky.
USNESENÍ 2/3:
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje Ex post evaluaci Strategického plánu Leader MAS
Hradecký venkov za období 2008 – 2013 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o činnosti MAS Hradecký venkov
Paní Jana Rejlová informovala přítomné, že MAS Hradecký venkov bude v programovém období
2014 – 2020 rozdělovat prostřednictvím metody Leader finance ze dvou operačních programů –
IROP a PRV, předběžná celková alokace na toto období pro MAS Hradecký venkov je stanovena
na 64 mil. Kč.
Poté předala slovo paní Ivě Horníkové, která seznámila přítomné s prezentací Programu rozvoje
venkova a Integrovaným regionálním operačním program, ze kterých se předpokládá financování
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Následně stručně představila již schválený Operační program životní prostředí. V průběhu těchto
prezentací probíhala diskuse ohledně příkladů projektů. Závěrem paní Horníková vyzvala přítomné
členy MAS, aby ve spolupráci s dalšími partnery z území zasílali na adresu kanceláře MAS své
projektové záměry a dotazy. Tyto záměry budou podkladem pro dopracování Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na území MAS Hradecký venkov zejména v oblasti Fichí a finančního
plánu. Všechny představené prezentace budou rozeslány členům.
USNESENÍ 2/4:
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o činnosti MAS HV.
HLASOVÁNÍ: PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Diskuse, usnesení závěr
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V diskusi přednesla svůj příspěvek Ing. Jana Plášilová z Oblastní charity Hradec Králové, která
informovala přítomné o podpoře sociálně slabých prostřednictvím potravinových balíčků. Tato
podpora je možná ve spolupráci Oblastní charita Hradec Králové a obce, města nebo neziskové
organizace, které garantují, že se potravinová pomoc dostane potřebným osobám. Více informací
na http://potravinovabankahk.cz/category/aktuality/.
Druhý příspěvek přednesla paní Zuzana Chalupová, která informovala o možnostech OP PIK na
konkrétních příkladech projektů a nabídla pomoc s řešením velkých podnikatelských projektů.
Usnesení byla přijímána v průběhu zasedání vždy k jednotlivým bodům jednání.
Paní Jana Rejlová ukončila jednání v 17,30 hodin a vyzvala přítomné k účasti na prohlídce
Hankova domu a následné exkurzi na naučnou stezku „Cesta Hořiněvským lesem“, která byly
realizována v rámci projektu spolupráce Krajina je naše zrcadlo.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

V Nechanicích dne 15. 5. 2015
Zapsala: Iva Horníková v.r.
Zápis ověřil: Mgr. Pavel Mrkvička v.r.

Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti v.r.
(předsedající)
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