
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se 
uskutečnilo dne 11. 8.  2009  od 900h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:
PV:  pp. Josef Teuer, Jan Kubný,  Lukáš Volný v z., Karel Veverka v z.
        omluven: pp.  Daniel Procházka, Kurt Kocián
KRK: Kristína Fojtíková
Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým bodům 
jednání.

Program jednání PV:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Vyhodnocení mikroprojektů
3. Seznámení s režijními výdaji na I+II a na III. etapu realizace SPL
4. Seznámení s Výzvou č. 1
5. Plán postupů od vyhlášení Výzvy č. 1
5. Usnesení a závěr
Členové programového výboru a KRK schválili program jednání.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
p.Josef  Teuer:
 Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu p. Jana Kubného a p. 
Kristínu Fojtíkovou

 Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Vyhodnocení mikroprojektů

p. Dagmar Quisková:
seznámila PV a KRK se závěrečným monitoringem realizace mikroprojektů financovaných ze zdrojů 
MAS Hlučínsko.

Hodnotící a výběrová komise vyhodnocovala závěrečnou zprávu mikroprojektů dne 14. 7. 2009.
Mikroprojekty byly 2:

1) Ev. číslo: M01/2009, Název: Kognitivně-behaviorální terapie jako klíč k úspěšné terapii
Realizátor: Charita Hlučín
Požadavek: 3 500,-  Uznatelné náklady: byly předloženy účetní doklady ve výši 5 063,- max. výše 
dotace  je 3500,- pro nedodržení publicity byla dotace  krácena ve výši 50%.
Přiznaná dotace: 1750,-

2) Ev.číslo: M02/2009, Název: Spolupráce jako nástroj porozumění a integrace
Realizátor: Monika Mikušová
Požadavek: 3500,- Uznatelné náklady: byly předloženy účetní doklady ve výši 1337,-, pro nedodržení 
publicity byla dotace krácena ve výši 50%.
Přiznaná dotace: 669,-
 
Programový výbor a KRK schválil závěry Hodnotící a výběrové komise ohledně výše vyplacené 
dotace na mikroprojekty.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



3) Seznámení s režijními výdaji na I+II a na III. etapu realizace SPL
p. Josef Teuer:
- seznámil PV a KRK s režijními výdaji MAS Hlučínsko,  které byly zaregistrovány na CP SZIF pro I
+II a  III etapu realizace Strategického plánu Leader. 

4) Seznámení s Výzvou č. 1
p. Josef Teuer:
Informoval PVa KRK o stavu podpisu Dohody – nejpozději ve čtvrtek bude dokončen podpis Dohody 
na RO SZIF Opava. 
p. Dagmar Quisková:
Seznámila PV a KRK se zněním Výzvy č.1. Text Výzvy již byl zaslán ke chválení na CP SZIF a po 
provedených menších opravách (upozorněných CP SZIF) se nyní čeká na konečné schválení.
Po podpisu Dohody a po konečném schválení bude Výzva č. 1 zveřejněna.

Programový výbor a KRK schválil podobu Výzvy č. 1.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Plán postupů od vyhlášení Výzvy č. 1
Po otevřené diskusi se PV a KRK usnesli:

- při  administrativních  přijetích  žádostí  bude  vypomáhat  administrativní  pracovník  na  DPP 
(žena na MD)

- po zveřejnění Výzvy č. 1 manažer zjistí zájem o školení pro předkládání projektů. V případě 
projeveného zájmu pověřuje PV manažera k uspořádání školení.

- KRK si připraví předběžný plán kontrol při administrativních procesech
- manažer naplánuje a zorganizuje do 25. 9. 2009 školení Hodnotící a výběrové komise. KRK 

se může dle svého rozhodnutí tohoto školení zúčastnit
- DPP se členy Hodnotící a výběrové komise, kontrolou pověřenými pracovníky a ostatními se 

budou uzavírat průběžně (max. výše odměny je stanovena 200,-/hod práce)

Programový výbor a KRK souhlasí s těmito závěry.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje: 
a) závěry Hodnotící a výběrové komise ohledně výše vyplacené dotace na mikroprojekty
b) podobu Výzvy č. 1.
Programový výbor  ukládá:
p. Dagmar Quiskové: 
a) oznámit realizátorům mikroprojektů výsledky ohledně výše přiznané dotace
b) po podpisu Dohody a schválení textu Výzvy č.1 zajistit zveřejnění Výzvy č.1 
c) zjistit zájem o školení k předkládání projektů
d) v případě projeveného zájmu uspořádat školení
p. Josefovi Teuerovi:
a) podepsat Dohodu o proplácení nákladů na realizaci mikroprojektů 
KRK:
a) připravit plán kontrol při administrativních procesech příjmu Žádostí

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

        Ing. Josef Teuer                                 Jan Kubný                                    Kristína Fojtíková
předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková


