Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko
(MAS), které se uskutečnilo dne 1.8.2007 od 900h v zasedací
místnosti Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:

dle prezenční listiny

Předseda MAS Ig. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým
bodům jednání dle pozvánky, ke kterým přidal návrhovou komisi (bod2).
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Ing. Teuer: Na funkci zapisovatele navrhuje Kamila Teuera, na ověřovatele zápisu pak
Daniela Procházku a Ing. Jana Kubného. Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i
ověřovatelé s navržením souhlasí.
2) 3ávrhová komise
Ing. Teuer: Do návrhové komise navrhuje Ing. Kurta Kociána, Ing. Josefa Teuera a Karla
Krupu. Dotyční s navržením souhlasí.
3) Informace o programu LEADER ČR
Quisková: V rámci programu LEADER ČR vyhlásilo Ministerstvo zemědělství výzvu
k podání žádosti o dotační program dne 20.7.2007. Dotace z Ministerstva zemědělství by
měla činit až 80% u projektu neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových
organizací) v maximální výši dotace 3 000 000,- Kč a až 50% u projektu ziskových subjektů
(podnikajících právnických a fyzických osob) v maximální výši dotace 1 000 000,- Kč. Mělo
by se velmi rychle jednat, protože uzávěrka příjmu žádosti je stanovena na 10. srpna 2007 do
15. hodin.
4) Analýza možných programu a výběr konkrétního
Ing. Teuer, Procházka, Ing. Kubný, Karel Krupa: Analýza jednotlivých dotačních titulů.
Vybrání titulu: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Rozhodnuti o zaslání všem
členům MAS Hlučínsko o. s. vybraný titul.
5) Výběr zpracovavatele záměru programu LEADER
Procházka: Navrhuje na vypracování záměru pro MAS Hlučínsko o. s. RPIC-ViP (Marka
Gavendu), který již zpracovával strategický plán k programu osnovy a rozvoje venkova. Pan
Gavenda vypracuje jen záměr s obsahem do 50 stran + přílohy.
Proběhlo hlasování pro výběr RPIC jako zpracovatele záměru : 5 PRO, 0 PROTI, 0 SE
ZDRŽELO
6) Určení kompetentních osob pro vypracování zbývajících dokladů bodů
Ing. Teuer: Doklad o spolupráci jednotlivých subjektu v rámci MAS, vypracuje a zajistí
souhlasy Teuer Kamil. Formuláře ISPROFIN vyplní Teuer Kamil. Průvodní dopis a formulář
vypracuje p. Procházka. O ostatní náležitosti (Výpis z trestního rejstříku, výpis z příslušného
rejstříku organizace, aj. ) zajistí Ing. Teuer. Všechny dokumenty budou zpracovány a
odevzdány nejpozději 9.8.2007 do 9.h
7) Usnesení a závěr
Programový výbor:
- schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
- schvaluje Kamila Teuera jako zpracovatele formuláře ISPROFIN

-

schvaluje firmu RPIC-ViP, s.r.o., IČ 25826051, se sídlem Výstavní 8, 709 00 Ostrava
za zpracovatele záměru programu LEADER pro MAS Hlučínsko o. s.

Na závěr poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání programového výboru.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsal: Teuer Kamil

Daniel Procházka
ověřovatel

Ing. Jana Kubného
ověřovatel

