Zápis z kontroly KMV

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KONTROLNÍHO A MONITOROVACÍHO VÝBORU
MAS Labské skály, z.s.
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

11. 9. 2018
13:00 – 14:30
Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp. 233

PŘÍTOMNI:
dle prezenční listiny
Předsedkyně Mgr. Dana Březinová přivítala všechny přítomné členy Kontrolního a monitorovacího
výboru MAS Labské skály.
Jiřina Bischoffiová informovala členy KMV, že budou členům KMV zaslána k připomínkování
hodnotící kritéria výzvy OPŽP – sídelní zeleň a hodnotící kritéria 3. výzvy PRV.
Dále Jiřina Bischoffiová podala informaci o procentuálním čerpání alokací operačních programů
SCLLD. Některá opatření operačních programů zřejmě nebudou vyčerpána, či čerpána vůbec a proto
bude připravena změna SCLLD – převodu alokací na jiná potřebná opatření ke schválení Valné
hromadě.
Evaluace realizace SCLLD
Členové KMV obdrželi před jednáním emailem materiály pro evaluaci.
Na svém jednání se dohodli, že zpracovatelem evaluace bude samotná MAS a diskutovali o otázkách
o oblastech evaluace (A,B a C).
Pracovní skupinou ke zpracování Zprávy o evaluaci budou: Dana Štechová, Daniel Zygula a Jaromír
Šíp, Jiřina Bischoffiová, Petra Šofrová
Do focus group ke zpracování případové studie jsou navrženi:
za Výkonný výbor Jiří Bolík,
za Výběrovou komisi Mgr. Iva Mudrová
za Kontrolní a monitorovací výbor Anna Salabová
za žadatele František Švajgl.
Jiřina Bischoffiová je pověřena s navrženými domluvit jejich souhlas ve focus group.
K vypracování případové studie byly vybrány tyto projekty v realizaci nebo po ukončení realizace:
OPZ
Příměstský tábor Tisá – žadatel Spolek Kvalitní život
Zpátky mezi kolegy – žadatel bfz o.ps.
IROP
Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec – žadatel Město Chlumec
Vybudování učebny IT pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ – žadatel Základní škola
a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
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PRV
Bourárna masa Biofarma Františkov – žadatel Kontakt Pro s.r.o.
Zprovoznění hotelové kuchyně, její modernizace, doplnění vybavení a rozšíření kapacity nejen pro
ubytování – žadatel Hotel TYSSA s.r.o.
OPŽP
Výsadba ovocných alejí v k.ú. Petrovice u Chabařovic – žadatel Obec Petrovice
Návštěvy žadatelů výše uvedených projektů pro zpracování případové studie proběhnou ještě v roce
2018. Zaměstnanci kanceláře MAS domluví termíny.
Harmonogram evaluačních aktivit:
-

Zahájení evaluace - září 2018
Případové studie u projektů se stavem P36 a výše – do konce ledna 2018
Zpracování podkladů pro Pracovní skupinu k evaluaci – průběžně od října 2018
Zpracování návrhu evaluační zprávy po částech, vždy po zpracování jednotlivých úseků A,B,C
Schválení finální evaluační zprávy KMV do konce března 2019
Schválení Výkonným výborem, informování VH – začátek dubna 2019

Celý proces chceme ukončit maximálně do 15.4.2018 a odeslat hotovou zprávu na MMR.

Zápis zpracovala: Petra Šofrová
Ověřila: Mgr. Dana Březinová
Datum zpracování zápisu: 11. 9. 2018
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