
 

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ   
 

 

57. SCHŮZE PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, z.s. 

 

 

konané v úterý 12. 07. 2022 od 14:00 hod. do 15:00 hod. 

v kanceláři MAS na ulici Masarykova, č. p. 418, Bohumín 

 
 

 

 

 

Program: 

1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu  

2. Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného 

projektu MAS OPZ+ - Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní 

venkovské tábory) 

3. Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného 

projektu MAS OPZ+ - Podpora a rozšíření kapacit dobrovolnictví v území 

4. Zpráva o plnění integrované strategie MAS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 

5. Různé 
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Ad 1)  Schválení programu schůze ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu 

Po přivítání přítomných členů Programového výboru byl v úvodu schválen navržený program dle 

zaslané pozvánky. 

Zapisovatelem je v souladu se Statutem a jednacím řádem předseda MAS Bohumínsko Ing. Lumír 

Macura. Ověřovatelem zápisu byla určena Andrea Folterová. 

Na jednání bylo přítomno 5  zástupců s právem hlasovat (z celkových 7), je tedy přítomna 

nadpoloviční většina členů. Bylo konstatováno, že Programový výbor je v tomto složení 

usnášeníschopný. 

 

Usnesení: 

57.1 PV schvaluje  

program 57. schůze PV, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Ad 2)  Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného 

projektu MAS OPZ+  - Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní 

venkovské tábory) 

Programovému výboru byla předložena ke schválení Výzva MAS k předkládání Žádostí 

o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS z OPZ+ pro opatření Akčního 

plánu SCLLD programový rámec OPZ+ - Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících 

(komunitní venkovské tábory) (příloha pozvánky č. 1).  

Dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+ je MAS povinna vybrat partnera/y 

s finančním příspěvkem transparentním výběrovým procesem na základě předem stanovených 

kritérií a na žádost ŘO musí MAS doložit způsob výběru partnerů a použitá kritéria výběru. 

Při výběru partnera/ů je nezbytné zohlednit jeden z hlavních principů CLLD, kterým je zaměření na 

lokální partnerství. Jedno z kritérií pro výběr partnerů se musí zaměřit na ověření, zda je daný 

partner z území MAS nebo je na území dané MAS aktivní. Jako oprávněné partnery s finančním 

příspěvkem může MAS zapojit pouze subjekty s minimálně tříletou historií a zkušeností s prací 

s danou cílovou skupinou. 

 

Usnesení: 

57.2 PV schvaluje 

Výzvu MAS k překládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) - Podpora volnočasových 

aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory). 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

57.3 PV schvaluje  

preferenční kritéria. 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Ad 3)  Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného 

projektu MAS OPZ+  - Podpora a rozšíření kapacit dobrovolnictví v území 

Programovému výboru bude předložena ke schválení Výzva MAS k předkládání Žádostí 

o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS z OPZ+ pro opatření Akčního 

plánu SCLLD programový rámec OPZ+ - Podpora a rozšíření kapacit dobrovolnictví v území 

(příloha pozvánky č. 2).  

Dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+ je MAS povinna vybrat partnera/y 

s finančním příspěvkem transparentním výběrovým procesem na základě předem stanovených 

kritérií a na žádost ŘO musí MAS doložit způsob výběru partnerů a použitá kritéria výběru. 

Při výběru partnera/ů je nezbytné zohlednit jeden z hlavních principů CLLD, kterým je zaměření na 

lokální partnerství. Jedno z kritérií pro výběr partnerů se musí zaměřit na ověření, zda je daný 

partner z území MAS nebo je na území dané MAS aktivní. Jako oprávněné partnery s finančním 

příspěvkem může MAS zapojit pouze subjekty s minimálně tříletou historií a zkušeností s prací 

s danou cílovou skupinou. 

 

Usnesení: 

57.4 PV schvaluje 

Výzvu MAS k překládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) - Podpora a rozšíření kapacit 

dobrovolnictví v území. 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

57.5 PV schvaluje  

preferenční kritéria. 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Ad 6)  Zpráva o plnění integrované strategie (ISg) MAS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 

Zpráva o plnění ISg obsahuje informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v rámci území 

MAS. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace IN, plnění podmínek SCLLD a věcný pokrok 

včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu, informace o problémech a rizicích v realizaci 

příp. popis plánovaných změn integrované strategie. Zpráva slouží jako podklad pro zpracování 

doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku 

integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORP.  

MAS monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje změny ve schválené SCLLD 

za sledované období.  

Programovému výboru bude zaslána ke schválení  Zpráva o plnění integrované strategie MAS 

Bohumínsko (příloha č. 3) za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022. Podání zprávy na MMR v systému 

CSSF 14+ má proběhnout dle platné metodiky nejpozději do 20. 7. 2022.  

 

Usnesení: 

57.6 PV schvaluje 

Zprávu o plnění integrované strategie MAS Bohumínsko za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022. 

 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Ad 4)  Různé 

Přítomní členové projednali postup v přípravě klíčového projektu plánovaného k podpoře z OPZ+ 

a postup v přípravě Akčního plánu OPZ+. Byly projednány vybrané plánované aktivity v území. 

V rámci akčního plánu a projektu byly zvoleny aktivity realizované v přímé vazbě na zjištěné 

potřeby CS, a to podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory), 

podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území, komunitní projekty na podporu osob 

v postproduktivním věku.   

 

Usnesení: 

57.7 PV bere na vědomí 

zvolené aktivity do Akčního plánu MAS z OPZ+. 

 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

Dle dohody přítomných členů PV o navržených usneseních bylo hlasováno odděleně.   

 

V Bohumíně dne 12. 7.  2022 

 

 

 

Zapsal: 

Ing. Lumír Macura, v. r.        

Předseda Programového výboru  

 

 

Ověřovatel zápisu:            

Andrea Folterová, v. r.          

 


