V Sobotce 22.1.2020

Záznam
z jednání Programového výboru MAS
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
které se uskutečnilo
v sídle Společnosti (Předměstská 286, 507 43 Sobotka)
dne 22.1.2020 od 10:00 hodin

Přítomni:
Bc. Milena Koštejnová
Ing. Pavlína Bůžková
Mgr. Doubravka Fišerová
Dana Vejnárková

Obec Ptýrov
FO
ŽIVOT NA VSI, spolek
Spolek Jarmark

Zástupci MAS: RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Veronika Horáková, Petra Patočková
Omluveni: PhDr. Petra Černá Rynešová, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
Zapisovatel: Petra Patočková
Ověřovatel zápisu: Bc. Milena Koštejnová
Začátek jednání: 10.10 h

Název subjektu (PO,
FOP)/Jméno a příjmení
(FO)
Obec Ptýrov

Jméno zástupce
Bc. Milena Koštejnová

Zájmová skupina

Hlasování

Sektor

Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy

PRO

veřejný

nepřítomen

veřejný

Podnikání a cestovní ruch

PRO

soukromý

Zemědělství a lesnictví

PRO

soukromý

Spolková činnost, kultura a sport

nepřítomna

soukromý

Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy

nepřítomna

veřejný

Spolková činnost, kultura a sport

PRO

soukromý

Město Mnichovo Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy
Ing. Pavlína Bůžková

Ing. Pavlína Bůžková

ŽIVOT NA VSI, spolek

Mgr. Doubravka Fišerová

Jezdecký oddíl Kněžmost

PhDr. Petra Černá Rynešová

Město Turnov

Mgr. Petra Houšková

Spolek Jarmark

Dana Vejnárková

Program:
1) Úvod
2) Změna programu – doplnění schválení výzvy IROP č. 14 Sociální služby
3) Výběr projektů k realizaci z ukončených výzev :
8. Výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.
9. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.
12. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3
13. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3
4) Ostatní, diskuse
5) Závěr
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1) Úvod
Pracovník MAS Robert Rölc, pověřený vedením dnešního jednání předsedkyní PhDr. Petrou Černou
Rynešovou přivítal přítomné členy a shrnul body programu.
Dnešní jednání navazuje na jednání Výběrové komise ze dne 9.1. – to se musí uskutečnit do 10 PD od
ukončení věcného hodnocení v případě IROP (věcné hodnocení je ukončeno po vyřešení přezkumů,
všechny projekty splnily věcné hodnocení, u výzvy na dopravu se poslední projekt vzdal práva na
přezkum 21.1., u výzvy na vzdělávání 17.1.), do 15 PD v případě OPZ, termíny jsou splněny.
Usnášeníschopnost je dodržena, stejně jako poměr veřejného sektoru a neveřejného sektoru,
veřejný sektor nesmí mít při hlasování více než 50 %.
Střet zájmů – osoby, u kterých existuje střet zájmu nejsou na dnešním jednání přítomni: Mgr. Petra
Houšková (projekt Chodník Turnov, Přepeřská ulice) a Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (projekt
Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti – bezpečnost dopravy, II.etapa) v 12.výzvě IROP – Doprava
3 a PhDr. Petra Černá Rynešová (Příměstské tábory v JO Kněžmost II.) v 8.výzvě OPZ – Prorodinná
opatření III.
V případě, že by někdo z přítomných zjistil, že je ve střetu zájmů u nějakého projektu, je povinnen
toto před jednáním oznámit a pak do jednání o daném projektu ani o jiných ve stejné výzvě
nezasahovat.
Projekty k podpoře se budou vybírat celkem ze 4 výzev.
Přítomní členové podepsali etické kodexy.
Bez připomínek a dotazů.

2) Změna programu – Výzva IROP č. 14 Sociální služby
Programový výbor souhlasí se změnou programu tak, aby bylo do programu zařazeno odsouhlasení
znění textu výzvy a schválení znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a znění kritérií
věcného hodnocení pro výzvu IROP na Sociální služby 3.

3) Výběr projektů k realizaci z ukončených výzev :
8. Výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.
9. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.
12. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3
13. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3

IROP
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Na základě seznamu projektů (předvýběru) zpracovaného výběrovou komisí vybere programový
výbor projekty určené k realizaci a projekty náhradní (projekty, které prošly hodnocením, ale
nemohou být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace na výzvu. Náhradním projektem je hraniční
projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve
výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu – tzn., že PV může určit max. 2 náhradní
projekty v každé výzvě. Vybrané projekty a projekty náhradní jsou poté poslány na CRR
k Závěrečnému ověření způsobilosti. Po provedení ZoZ je náhradnímu projektu nabídnuta snížená
částka dotace.
Programový výbor nemůže měnit pořadí ani hodnocení projektů, ale může si vyžádat informace o
projektech a bodovém hodnocení jednotlivých členů Výběrové komise. Programový výbor tak
potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci možností finanční alokace na výzvu (postupuje se podle
pořadí hodnocení do vyčerpání alokace).
Žadatel je informován, zda jeho žádost o podporu byla vybrána či nevybrána k financování
prostřednictvím změny stavu v systému MS2014+. Dále je zpracován seznam žádostí doporučených a
nedoporučených k podpoře, který bude uveřejněn na stránkách MAS.

12. Výzva IROP – Doprava 3 – 4 projekty:
Min.hranice byla 40 bodů, všechny projekty splnily věcné hodnocení, CZV všech projektů jsou
6 178 774,97 Kč, příspěvek EU 5 869 836,21 Kč, alokace výzvy byla 4 521 181,75 Kč, CZV přesahuje
alokaci o 1 657 593,22 Kč. Alokaci na výzvu nelze navýšit, výzva byla vyhlášena na plnou alokaci.
Alokace tedy umožňuje vybrat projekty Chodník Turnov, Přepeřská ulice a Masarykovo náměstí v
Mnichově Hradišti - bezpečnost dopravy, II.etapa k podpoře a další 2 projekty Ktová, chodník podél
I/35 a Chodník v Boleslavské ulici v Sobotce zařadit mezi projekty náhradní.

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 12.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3
Číslo výzvy MAS: 379/06_16_038/CLLD_16_01_083
Alokace výzvy MAS: 4 521 181,75 Kč
Registrační číslo
projektu

Název projektu
CZ

Chodník
CZ.06.4.59/0.0/0.0/ Turnov,
16_038/0012536
Přepeřská ulice
Masarykovo
náměstí v
Mnichově
Hradišti CZ.06.4.59/0.0/0.0/ bezpečnost
16_038/0012744
dopravy,

Žadatel

Datum
prvního
podání

CZV projektu Příspěvek EU

Město
Turnov

08.10.2019
11:04

1 368 466,83

1 300 043,48

Město
Mnichovo
Hradiště

14.11.2019
18:19

2 300 000,00

2 185 000,00
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Bodové
hodnocení

Výsledek
věcného
hodnocení

žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
70 hodnocení
žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
65 hodnocení

II.etapa

CZ.06.4.59/0.0/0.0/ Ktová, chodník
16_038/0012632
podél I/35

Obec
Ktová

29.10.2019
11:16

1 010 308,15

959 792,74

Chodník v
CZ.06.4.59/0.0/0.0/ Boleslavské
16_038/0012690
ulici v Sobotce

Město
Sobotka

04.11.2019
16:50

1 499 999,99

1 424 999,99

žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
55 hodnocení
žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
55 hodnocení

Kdo je pro, aby projekty „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“ a „Masarykovo náměstí v Mnichově
Hradišti - bezpečnost dopravy, II.etapa“ byly vybrány k podpoře?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

PV schvaluje, aby projekty „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“ a „Masarykovo náměstí v Mnichově
Hradišti - bezpečnost dopravy, II.etapa“ byly vybrány k podpoře.

Kdo je pro, aby projekty „Ktová, chodník podél I/35“ a „Chodník v Boleslavské ulici v Sobotce“ byly
zařazeny mezi náhradní projekty?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

PV schvaluje, aby projekty „Ktová, chodník podél I/35“ a „Chodník v Boleslavské ulici v Sobotce“
byly zařazeny mezi náhradní projekty.

13. Výzva IROP – Vzdělávání 3 – 2 projekty:
Min.hranice byla 40 bodů, oba projekty splnily věcné hodnocení, CZV obou projektů je 5 997 067,54
Kč, příspěvek EU 5 697 214,16 Kč, alokace výzvy byla 5 191 298,96 Kč, CZV obou projektů přesahuje
alokaci o 805 768,58 Kč. Alokaci na výzvu nelze navýšit, výzva byla vyhlášena na plnou alokaci.
Alokace tedy umožňuje vybrat projekt Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka
k podpoře a druhý projekt Vybavení odborných učeben Základní školy Kněžmost - nábytek, ICT,
pomůcky zařadit mezi projekty náhradní.
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Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 13.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3
Číslo výzvy MAS: 393/06_16_075/CLLD_16_01_083
Alokace výzvy MAS: 5 191 298,96 Kč
Registrační číslo
projektu

Název projektu CZ

Žadatel

Modernizace a
vybudování
Základní škola,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/ odborných učeben Sobotka, okres
16_075/0012730
v ZŠ Sobotka
Jičín
Vybavení
odborných učeben
Základní školy
Kněžmost CZ.06.4.59/0.0/0.0/ nábytek, ICT,
16_075/0012738
pomůcky
Obec Kněžmost

Datum
prvního
podání

13.11.2019
18:26

14.11.2019
15:31

CZV projektu

Příspěvek
EU

Bodové
hodnocení

Výsledek
věcného
hodnocení

3 000 000,00 2 850 000,00

žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
55 hodnocení

2 997 067,54 2 847 214,16

žádost o
podporu
splnila
podmínky
věcného
55 hodnocení

Kdo je pro, aby projekt „Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka“ byl vybrán
k podpoře?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

PV schvaluje, aby projekt „Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka“ byl vybrán
k podpoře.

Kdo je pro, aby projekt „Vybavení odborných učeben Základní školy Kněžmost - nábytek, ICT,
pomůcky“ byl zařazen mezi náhradní projekty?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

PV schvaluje, aby projekt „Vybavení odborných učeben Základní školy Kněžmost - nábytek, ICT,
pomůcky“ byl zařazen mezi náhradní projekty.

OPZ
Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Programový výbor
ustavený v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá
projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí
projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit
jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře.
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Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované programovým výborem mohou být
pouze dva:
•
bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde skupina
několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, programový výbor může rozhodnout, že
doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené z nich, a to v návaznosti na
potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS);
•
překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou
cílovou skupinu i stejné území dopadu.
Programový výbor může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj.
doporučení a návrhů výběrové komise) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných
programovým výborem mezi sebou rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na
projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku
úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících
se realizačního týmu, a to vždy s řádným zdůvodněním.
V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti doporučené
programovým výborem je nejvýše rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou
všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.
V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti, které uspěly ve věcném
hodnocení a nebyly nedoporučeny programovým výborem z důvodů dle odrážek uvedených výše, je
vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování
rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu
bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající
žádosti o podporu navrhuje programový výbor zařadit do zásobníku projektů. Programový výbor
rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.
MAS po dokončení procesu výběru ze strany programového výboru zasílá žadatelům informaci o
výsledku jednání programového výboru s upozorněním, že:
• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku
nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti a
ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále
• že závěry z jednání programového výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti
projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.
Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k
financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení
informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.

8. Výzva OPZ – Prorodinná opatření III – 3 projekty:
Alokace 2 390 016,25 Kč, max.výše CZV byla 2 390 016,25 Kč, min.hranice byla 50 bodů
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Příměstský tábor Veselá 2021-2022, CZV 622 480 Kč, příspěvek EU 463 828 Kč, VK dala 76,25 bodů,
žádné kritérium nebylo hodnoceno jako nedostatečné, žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení, alokace umožňuje vybrat projekt k podpoře
Zároveň se VK shodla na tom, že projekt splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou – podpora
projektu je podmíněna minimálně zapracováním rozpočtových úprav navržených v hodnotící tabulce
– krácení o 8 000 Kč.
Příměstské tábory v JO Kněžmost II., CZV 575 706,25Kč, příspěvek EU 489 350,31 Kč, VK dala 66,25
bodů, žádné kritérium nebylo hodnoceno jako nedostatečné, žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení, alokace umožňuje vybrat projekt k podpoře
Příměstské tábory Kohoutek, CZV 1 024 875 Kč, příspěvek EU 871 143,75 Kč, VK dala 60 bodů, žádné
kritérium nebylo hodnoceno jako nedostatečné, žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení, alokace umožňuje vybrat projekt k podpoře
Zároveň se VK shodla na tom, že projekt splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou – podpora
projektu je podmíněna minimálně zapracováním rozpočtových úprav navržených v hodnotící tabulce
– krácení o 25 100 Kč.

7

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 8.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.
Číslo výzvy MAS: A85/03_16_047/CLLD_16_01_083
Alokace výzvy MAS: 2 390 016,25 Kč
Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

Datum
prvního
podání

Žadatel

Příměstský tábor Veselá
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015721 2021-2022
Malyra s.r.o.

30.10.2019
11:05

Příměstské tábory v JO
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015742 Kněžmost II.

Jezdecký oddíl
Kněžmost, z.s.

30.10.2019
23:00

Příměstské tábory
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015761 Kohoutek

KOHOUTEK-MH
z.s.

31.10.2019
10:49

CZV projektu

622 480,00

575 706,25

1 024 875,00

Příspěvek
EU

Bodové
hodnocení

Výsledek věcného
hodnocení

463 828,00

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
76,25 hodnocení s výhradou

489 350,31

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
66,25 hodnocení

871 143,75

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
60 hodnocení s výhradou

CZV všech 3 projektů je 2 223 061,25 Kč, alokace výzvy 2 390 016,25 Kč umožňuje vybrat všechny 3 projekty k podpoře.
Kdo je pro, aby projekt „Příměstské tábory v JO Kněžmost II.“ byl vybrán k podpoře?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje, aby projekt „Příměstské tábory v JO Kněžmost II.“ byl vybrán k podpoře.
Kdo je pro, aby projekty „Příměstský tábor Veselá 2021-2022“ a „Příměstské tábory Kohoutek“ byly vybrány k podpoře s podmínkou zapracování úprav
dle podmínek stanovených v hodnotící tabulce?
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Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje, aby projekty „Příměstský tábor Veselá 2021-2022“ a „Příměstské tábory Kohoutek“ byly vybrány k podpoře s podmínkou
zapracování úprav dle podmínek stanovených v hodnotící tabulce.

9. Výzva OPZ – Sociální služby II – 1 projekt:
Alokace 5 372 875 Kč, max.výše CZV byla 5 344 735 Kč, min.hranice byla 50 bodů
Odlehčovací služby dostupné komunitě, CZV 5 325 600 Kč, příspěvek EU 4 526 760 Kč, VK dala 68,75 bodů, žádné kritérium nebylo hodnoceno jako
nedostatečné, žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, alokace umožňuje vybrat projekt k podpoře
Zároveň se VK shodla na tom, že projekt splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou – podpora projektu je podmíněna minimálně zapracováním
rozpočtových úprav navržených v hodnotící tabulce – krácení o 401 835 Kč.

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 9.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.
Číslo výzvy MAS: A86/03_16_047/CLLD_16_01_083
Alokace výzvy MAS: 5 372 875 Kč
Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

Datum
prvního
podání

Žadatel

Odlehčovací služby
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015720 dostupné komunitě Malyra s.r.o.

30.10.2019
10:52
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CZV projektu

5 325 600,00

Příspěvek EU

4 526 760,00

Bodové
hodnocení

Výsledek věcného
hodnocení

žádost o podporu
splnila podmínky
věcného hodnocení s
68,75 výhradou

Kdo je pro, aby projekt „Odlehčovací služby dostupné komunitě“ byl vybrán k podpoře
s podmínkou zapracování úprav dle podmínek stanovených v hodnotící tabulce?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje, aby projekt „Odlehčovací služby dostupné komunitě“ byl vybrán
k podpoře s podmínkou zapracování úprav dle podmínek stanovených v hodnotící tabulce.

4) Schválení textu výzvy a hodnotících kritérií IROP -14. Výzvy Sociální služby

Členové PV podklady obdrželi emailem, k nimž nebyly žádné připomínky.
IROP-14. Výzva Sociální služby-investice 3:
CZV 5 263 158 Kč, termín vyhlášení 4-5/2020, registrujeme 3 žadatele.
Znění výzvy a kritéria budou nyní zaslána k připomínkování na ŘO – MMR. Znění, které schválíme,
bude postoupeno ke kontrole ŘO, který může nařídit další změny. Z tohoto důvodu je nutné ještě
schválení pravomoci pracovníkům MAS provádět případné změny.
Kdo schvaluje znění výzvy IROP na Sociální služby 3?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje znění výzvy IROP na Sociální služby 3.

Kdo schvaluje znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu IROP na Sociální služby
3?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu IROP na
Sociální služby 3.

Kdo schvaluje znění kritérií věcného hodnocení pro výzvu IROP na Sociální služby 3?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417
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Programový výbor schvaluje znění kritérií věcného hodnocení pro výzvu IROP na Sociální služby 3.
Kdo schvaluje delegování pravomoci provádět změny v textaci výzvy na Sociální služby 3 na základě
připomínek Řídícího orgánu na pracovníky kanceláře MAS?
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje delegování pravomoci provádět změny v textaci výzvy na Sociální
služby 3 na základě připomínek Řídícího orgánu na pracovníky kanceláře MAS.

5) Ostatní, diskuse
Členové PV byli seznámeni s plánem výzev na období jaro 2020:
IROP – 14.výzva Sociální služby – investice 3 – CZV 5 263 158 Kč, vyhlášení 4-5/2020
PRV:
Fiche 1: čl.17.1a - Investice do zemědělských podniků – alokace v dotaci 2 406 564 Kč, max.výše CZV
1,5 mil.Kč
Fiche 2: čl.17.1.b - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – alokace v dotaci 1 000 000
Kč, max.výše CZV 2,5 mil.Kč
Fiche 3: čl.19.1.b - Investice do nezemědělských činností - alokace v dotaci 2 500 000 Kč, max.výše
CZV 3 mil.Kč
Fiche 4: čl.25 - Neproduktivní investice v lesích – alokace v dotaci 760 319 Kč, max.výše CZV
2 000 000 Kč
Fiche 6: čl.20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace v dotaci
7 410 805 Kč, max.výše CZV 500 000 Kč
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

4) Závěr
Správnost zápisu stvrdí svým podpisem ověřovatel zápisu.
Bez dalších dotazů a připomínek.
Poděkováním za účast všem členům PV bylo jednání ukončeno.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417
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Konec jednání: 12:00 hodin

Zapsala: Petra Patočková
Ověřila: Bc. Milena Koštejnová

Milena
Koštejnová

Digitálně podepsal
Milena Koštejnová
Datum: 2020.01.24
11:21:31 +01'00'

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417
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