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MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. 
Sídlo:Bratrská 358, PSČ 751 31 Lipník nad Bečvou 

Tel: 581 694 243, e-mail: info@maszahoribecva.cz 

 

Z Á P I S 

 
ze  zasedání Rady MAS Moravská brána, o.s. (Programovacího výboru), 

konané 17. února 2016 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Bratrská 358, 

Lipník n. B. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení – p. Dokoupil 

2. p. Dokoupil seznámil přítomné s programem. 

3. p. Dokoupil představil plán činnosti MAS v 2016:  

podání strategie (únor),  

animace (březen – prosinec);  

česko-polská spolupráce – podpis rámcové dohody o spolupráci (březen, 

duben);  

PRO (březen – červen) – 9 obcí  

příprava projektu spolupráce MAS (květen – prosinec) 

MAP (srpen – prosinec);  

výzvy MAS (září, říjen - prosinec);  

4. p. Zdráhalová informovala o nutnosti provedení změn v programových rámcích 

IROP a OPZ z důvodu změn metodiky pro tvorbu rámců a přijetí posudku k PR 

IROP z MMR. U OPZ je pouze změna hodnot indikátorů. U IROP bylo nutné 

provést změny u indikátorů a byla omezena podpora u A2, A4 a A5 – vyňata 

možnost podpory cyklotras a stojanů na kola, mateřských škol a komunitních 

center z důvodu nastavení závazných indikátorů i na oblasti s nejistou 

absorbční kapacitou, koncentrace finančních prostředků a vynětí oblastí, u 

nichž je riziko, že kvůli specifickým kritériím IROP nebudou projekty. 

Zdůvodnění: A1- plánované cyklostezky nevedou na zastávky – nevíme, kolik 

by bylo stojanů, cyklotrasy zatím nikdo neplánuje, A4 -MŠ musí vždy navýšit 

kapacitu, známé potřeby jediné MŠ vysoce převyšují alokaci na A4, A5 – 

směrná cena na podporu 1 komunitního centra je 16 mil. Kč, alokace A5 je 

necelých 1,5 mil. Kč) 
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Rada MAS schvaluje navržené změny v programových rámcích a ukládá 

dokončení SCLLD a podání strategie do 23. 2. 2016. 

5. p. Zdráhalová informovala přítomné o podání žádosti a průběhu schvalování 

projektu MAP (školství) – kontrola formálních náležitostí je v pořádku, projekt 

je ve fázi věcného hodnocení 

6. p. Zdráhalová prezentovala projekt Evropa pro občany a možnost zapojení 

MAS do tohoto projektu – nutnost kontaktovat francouzského nositele ihned a 

podat žádost do 1. 3. 2016 – Rada MAS rozhodla o nezapojení se do projektu 

 

Závěrečné slovo  - p. Dokoupil.  

 

Ukončení: 19,15 hodin 


