Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 2. 5. 2017
v zasedací místnosti MěÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Informace o realizaci SCLLD
3. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů
4. Schválení projektů z OPZ
5. Diskuze, závěr

1. Zahájení zasedání
Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana
Kuthanová, předsedkyně PV, zastupující Obec Hořiněves. Úvodem jednání konstatovala, že z
celkového počtu 9 členů PV je přítomno všech 9. Členka Programového výboru paní Andrea
Turková nebude na tomto jednání hlasovat. Její hlasování by vedlo ke střetu zájmů s Projektem
47_MAS_Pracoviště pečovatelské péče.
Hlasovat bude tedy 8 členů komise, kteří podepsali Etický kodex a
konstatovala, že PV je usnášeníschopný.

Jana Kuthanová

Paní Kuthanová seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla Bc. Ivu
Horníkovou, zapisovatelkou zasedání a Ing. Jana Slezáka, zastupujícího ZS Kratonohy a.s.
ověřovatelem zápisu.
USNESENÍ PV6/1:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, Bc. Ivu Horníkovou
zapisovatelkou zasedání a Ing. Jana Slezáka, zastupujícího ZS Kratonohy a.s. ověřovatelem
zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8
2.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hradecký venkov 2014-2020

Předsedkyně PV Jana Kuthanová, informovala o průběhu přijímání projektů v rámci vyhlášené
první výzvy z Programu rozvoje venkova. K ukončení výzvy dojede 5. 5. 2017 a hned na to
bude připravována výzva do Integrovaného regionálního operačního programu. Informovala,
že polovina Místních akčních skupin ještě nemá schválenou strategii. Nejúspěšnější jsou MAS
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v Královéhradeckém kraji, kde je schváleno 9 strategií z 15. Je to způsobené vzájemným
předáváním informací v rámci jednání Krajské sítě MAS.
USNESENÍ PV6/2:
PV MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o naplňování Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Schválení projektů z OPZ
Paní Jana Kuthanová představila projekty, které byly přijaty a prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti. Projekt 47_MAS_Pracoviště pečovatelské péče a projekt
47_MAS_Obecný zájem z.s. Postupně přečetla posudky k jednotlivým projektům a
konstatovala, že oba projekty jsou pro území potřebné, ale chybí jednotlivé dílčí popisy a
analýzy. Po krátké diskuzi Programový výbor souhlasil s hodnocením členů VK a předsedkyně
PV dala o výsledku jednání hlasovat.

USNESENÍ PV6/3:
Programový výbor MAS Hradecký venkov rozhodl o podpoře projektů z první výzvy OPZ Projekt 47_MAS_Pracoviště pečovatelské péče a projekt 47_MAS_Obecný zájem z.s.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9.

Diskuse, závěr

V diskusi informoval Dr. Ing. Jan Pešek o připravovaném Zemědělském dni. Ve spolupráci
s MAS Hradecký venkov je to již 8 ročník, této významné nadregionální akce, kterou
iniciovala MAS Hradecký venkov v rámci Projektů spolupráce. Jan Pešek konstatoval, že
v odborných kruzích je akce velmi vysoko ceněna pro svoji odbornost a kvalitu. Letošní ročník
navštíví 750 dětí z okolních základních škol pro, které MAS Hradecký venkov připravuje
odborný program na téma Obživa obyvatel v pravěku. Dále zde máme informační stánek
k vyhlašovaným výzvám, a to ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, která se finančně
podílela na realizaci akce a dále výstavu úspěšných projektů z minulých kol PRV.
Letošní ročník bude navštíven ministrem zemědělství, velvyslancem Kazašské republiky,
zástupci Královéhradeckého kraje a další významní hosté.
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Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 17.30 hodin.
V Sověticích dne 2. 5. 2017
Zapsala: vr. Bc. Iva Horníková

Zápis ověřil: vr. Ing. Jan Slezák, zastupující
ZS Kratonohy a.s.
Jana Kuthanová vr.
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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