Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 11. prosince 2008 v kanceláři MAS
Přítomni:
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice
František Maršálek, ZD Partutovice
Hosté:
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
František Kopecký, Rozvojové partnerství
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství

Program:
1/ Připomínkovací řízení, úpravy statutů

František Kopecký přivítal hosty a zahájil jednání Programového výboru.
Připomínkovací řízení
Programový výbor na tomto setkání dokončil připomínkovací řízení z minulé schůzky.
Miluše Stržínková navrhuje, aby výběr projektů po Programovém výboru schvalovala ještě
Valná hromada. Jan Balek uvedl, že to není moc dobré, jelikož se tím zbrzdí celý proces.
Programový výbor navrhuje výsledný výběr projektů dát VH pouze na vědomí.
(pro: 6, zdržel se: 1, proti: 0)
Dále paní Stržínková navrhuje přeformulovat kritérium č.10 ve fichi 6 Spolkový život a sport
z původního “Nová/zachovaná funkce v obci a její vztah k celkovému rozpočtu“ na „Nová
/zachovaná funkce v obci a její podíl na celkovém rozpočtu“. S touto připomínkou PV
souhlasil.
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Je třeba také stanovit pravidla pro výběr náhradních projektů Výběrovou komisí. U výzvy
č.1/2008 byly náhradníci vybráni dle počtu bodů a také byl brán ohled na převis
v jednotlivých Ficích. Proto byly jako náhradníci vybrány 2 projekty z fiche Spolkový život a
sport a 1 projekt z fiche Veřejné prostranství. Programový výbor navrhuje tento postup
zanést do statutu Výběrové komise.
Paní Stržínková navrhuje, aby měl Programový výbor možnost nahlédnout náhodně do
projektu (výběr losem). Uvedla, že se tak dá předejít rozporům při hodnocení projektů.
(pro: 3, proti: 3, zdržel se: 1)
Vzhledem k výsledku hlasování bude tato připomínka „umístěna do čekárny“ a o zapracování
rozhodne Valná hromada.

Úpravy statutů
Nové znění statutů je přílohou tohoto zápisu.
O definitivní podobě SPL a statutů rozhodne Valná hromada na svém jednání dne
22.12.2008.

Zapsala: Gabriela Olivová
Ověřil: Dalibor Škoda

