Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se
uskutečnilo dne 24. 5. 2010 od 900h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Pavla Mrázková, Petr Kozák, Jan
Kubný
KRK: p. Petr Halfar
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. Kontrola úkolů z minulého PV
3. Projednání volby předsedy hodnotící a volební komise
4. Usnesení a závěr
Členové programového výboru a KRK schválili program jednání.
Pro: 8

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. Kurta Kociána a p.
Daniela Procházku.
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
2) Kontrola úkolů z minulého PV
p. Dagmar Quiskové:
a) zajistit ustavující jednání HaVkomise pro Výzvu č. 2 – proběhla dne 17.5.2010
b) zajistit výrobu baneru (ve spolupráci se starostou Bolatic p. Paverou) - hotovo
KRK:
a) zajistit kontrolu střetu zájmu hodnotitelů při hodnocení Žádostí ve Výzvě č. 2 – kontrola 17.5.2010
p. Lukáši Volnému:
a) přeložit návrh možností výroby propagačních předmětů z dílny Charity Hlučín-předloženo
všem členům PV:
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko-trvá
3) Projednání volby předsedy hodnotící a volební komise
p. Dagmar Quisková:
Informovala PV a KRK, že dne 17. 5. 2010 proběhlo školení členů hodnotící a výběrové komise pro
hodnocení Žádostí ve Výzvě č. 2. Členové byli seznámeni s podanými Žádostmi, a to i s těmi, u
kterých dosud nebyla uzavřena administrativní kontrola. Na základě předložených Žádostí byli
hodnotitelé informováni o možném střetu zájmu při hodnocení některých fichí. Členové podepsali
etický kodex pro hodnocení fichí s vyloučením těch, které jsou součástí jejich střetu zájmu.
Členové si pak zvolili ze svého středu předsedu pro hodnocení Výzvy č. 2 – paní Kateřinu
Kasparovou.
Na celý průběh jednání o střetu zájmu a na volbu předsedy HaVkomise dohlížel člen KRK.
Manažer MAS Hlučínsko informovala PV o vyhlášeném datu příjmu Žádostí 10. kola, které je
stanoveno na datum od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13.00
p. Petr Halfar:
Jednání členů HaV komise - jejich školení, podpis etického kodexu a volba předseda proběhla
v souladu s SPL.

Programový výbor schválil p. Kateřinu Kasparovou jako předsedkyni HaV komise pro Výzvu č. 2
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
8. Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
b) p. Kateřinu Kasparovou jako předsedkyni HaV komise pro Výzvu č. 2
Programový výbor ukládá:
p. Dagmar Quiskové:
a) zajistit po hodnocení a výběru Žádostí zpracovat seznamy hodnocených a vybraných projektů
b) zajistit možnosti výroby propagačních předmětů s souladu s Pravidly IV.1.1.
KRK:
a) zajistit kontrolu hodnocení a výběru projektů ve Výzvě č. 2
trvá - všem členům PV:
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko
Pro: 8

Proti: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala: Dagmar Quisková

Zdržel se: 0
Kurt Kocián
ověřovatel

Daniel Procházka
ověřovatel

