Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO
Místo konání:

Zasedací místnost MAS, Žamberk

Dne:

4. 2. 2011

Účastníci:

Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Dana Hubálková
Ing. Josef Paďour
Jan Vych

Hosté:

Ing. Ivana Vanická

Omluven:

Vladimír Šeda

Zapisovatelka:

Ing. Ivana Vanická

Ověřovatel:

Jan Vych

Program:
1) Aktualizace finančního plánu
2) Změny pravidel IV.1.1. a IV.1.2.
Dopady do harmonogramu výzev a administrace projektů v roce 2011
3) Výzva k rozšíření členské základny MAS

Předseda MAS ORLICKO přivítal přítomné a zahájil jednání v 9.00 hodin.
Ověřovatelem zápisu byl jmenován Jan Vych a zapisovatelkou Ing. Ivana Vanická.
S předneseným programem jednání všichni členové souhlasili.

1) Aktualizace finančního plánu
Rada MAS projednala navrženou aktualizaci finančního plánu dle předloženého návrhu.

USNESENÍ
Rada MAS schvaluje aktualizaci finančního plánu dle přílohy.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0

2) Změny pravidel IV.1.1. a IV.1.2.
- dopady do harmonogramu výzev a administrace projektů v roce 2011
Manažerka informovala o probíhající změně pravidel IV.1.1. a IV.1.2. a předpokládaných dopadech
do výzev v roce 2011. Dále představila návrh harmonogramu aktualizace Fiche a následné
administrace výzvy v roce 2011.
Následně proběhla diskuze nad předloženým návrhem.

USNESENÍ
Rada MAS schvaluje změnu harmonogramu výzev v roce 2011 následovně:
V roce 2011 bude vyhlášena jedna prodloužená výzva, do které budou zahrnuty všechny
Fiche plánované na rok 2011.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0

USNESENÍ
Rada MAS schvaluje následující předpokládaný harmonogram aktualizace Fiche a následné
administrace výzvy:
1/ aktualizace Fiche – březen 2011
2/ projednání a vyhlášení výzvy – duben 2011
3/ konzultace projektů – květen až červen 2011
4/ průběžný příjem žádostí – červen až červenec 2011
5/ administrace projektů a schválení projektů – červenec až říjen.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0

3) Výzva k rozšíření členské základny MAS
Rada MAS projednala rozsah a formu zveřejnění výzvy pro nové členy MAS ORLICKO.

USNESENÍ
Rada MAS ukládá manažerce vyhlášení výzvy k rozšíření členské základny MAS ORLICKO
v projednaném rozsahu.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0

Předseda Rady poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 12.00 hodin.

………………………….
Ing. Oldřich Žďárský

Zapsala: Ing. Ivana Vanická

Příloha č. 1:

Harmonogram výzev v roce 2011

Ověřil: …………………………….
Jan Vych

Místní akční skupina ORLICKO rozšiřuje členskou základnu ...

Pro další rozvoj naší činnosti hledáme nové aktivní členy z řad podnikatelů, neziskových organizací
i občanů. Více informací naleznete v příloze.

Zveřejněné přílohy: Přihláška pro uchazeče
Základní informace o MAS ORLICKO

