
Evropská unie
Evropský sociátní fond
Operační program Zaměstnanost

zápis z jednání programového výboru
organizační složky MAS Uničovskó, o.p.s.

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. 
ov souladu se ,,Strategií komunitně veoenéňo'mistnrno ,;;;ju území MASUničovsko 2Ot+-z,o2b" (dále jen SCLL?) ; L|io-r5-01-260 schválenouMinisterstvem 

T.i:|lÍLo_ :,?:j? Š1 l_Ťgl přuuiu v rámci 5, výzvy (číslovyzvy 756/03_16_047/CLLD 15_01_260)'-

Program:
I. Zahájení
2. vvjádření členŮ, 

|"nep_odjatosti vŮči ieonotlivým projektŮm3. Schválení projertŮ z 5.výzvy OPZ
4. Ukončení jednání

1. Zahé4ení
zasedání programového výboru zahé4il lng. Tomáš Múller. přivítal přítomné aseznámilje s programem. programový vyňor se sešel v počtu 5 členů a jetedy usnášení schopný.

Ověření dodržení podmínek standardizace
Na jednání se ÚČastnili zástupci v poměróón, ttere uvádí následující tabulka

Název MAS
MAS Uničovsko, o.p.s.

Rozhodovací oNázev orgánu: Programový výbor

Termín konání: I5.4.20t9 ve 12 hodin

Místo konání:

prezenční listina Jmenný seznam přítorrrnýcn včetně subjekt

5.vÝzva OPZ

sektor veřeiný/sou

subiektů subiektů v subiektů v



Evropská unie
Evropský sociá[ní fond
Operační program Zaměstnanost

podmínka standardizace max. 49o/o veřejného sektoru - splněnapodmínka standardizace max. 49o/o zájmové skupíny - spiněna

zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta kopcová a ověřovatelem
zápisu Ing. Múller

Programový výbor schvaluje program jednání.

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0

programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje : pro 5, zdržel se O, proti 0

2. Vyjádlení k nepodjatosti
Výše uvedené se týká projektů z 5. výzvy OPZ
7 56 l 03 _1 6 _047 l CLLD_1 5_0 1 _260

Předseda Přečetl ělenům etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem
projektů vytvořeným výběrovou komisí. seznam obsahuje projekty, které
ProŠlY kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijateinosti a výběrová
komise je ohodnotila a sestavila seznam projektů dle poetu přidělenýcň uoot,

každý ze členů se prohlásil ke všem projektům , zda je k projektům podjat,
PříPadně uvedl dŮvod podjatosti. Žaany z hodnotitelů po- prostudování
neshledal důvod k podjatosti, a proto došlo k podepsání prohlášení o
nePodjatosti a etický kodex. Etický kodex je platný po celou dobu hodnocení
projektů, tedy na všechny jednání, která se k výzvám uvedeným v etickém
kodexu uskuteční.
Jméno a příjmení Podjatý/nepodjatý

Mgr,Ondřej Schulz Nepodjatý

lng.Ondřej Plačko Nepodjatý

Bc,Alena Charouzová Nepodjatý

pavel stuška Nepodjatý

Stěpán Cervený Nepodjatý

o/o o/o

Rozvol venkova 2 40 o/o 2VS 40o/o
zemédělc 1 20 o/o 3SS 6Oo/o
pod nikatelé
neziskovky
veřei nost 2 40 o/o

Programový výbor bere na vědomí



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

2, Schválení projektŮ z 5.výzvy OPZ

MAS,Uničov9k9, o,p.s. vyhlásila dne 28. 12.2018 pátou výzvuv rámci oPz.Zadatelé mohli sv9 žádosti předkládat přerrv.t6r-n,tS 2014+ v době od 28. 12.2018,04:00 hod. - 28.2, 2O1g, 12:OO noá. Cettá, Ňr" příjata 1 žádost o dotaciAlokace 5. Výzvy o:Z (2o1g) - prorodinná opátření činí 793.530 Kč. Součet
PoŽadované dotace přijatých projektů překračuje t.jio 

"ror."ci 
a činí 793.53o Kč.

seznam předložených projektových žádostí 5.výzvy opz prorodinná opatření

Základní
škola

Uničov,
Haškova 21 1

45213071 Přímě_stské tábory
při ZS Haškova v

Programový výbor schvaluje výstup výběrové
uvedený v tabulce doporučii: -

komise a doporučuje projekt

Základní
škola

Uničov,
Haškova 21 1

45213071

Alokace v podpořených projektech....793.500 Kč
Alokace vyhlášená na výzvu...... . ..7g3.530 Kč
Zbývající alokace.. ..30 Kč

Schvaluje : pro 5, zdržel se O, proti 0

+.Z.aver
předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového
výboru ukončil.

V Medlově dne I5.4.20Ig
Zapsala . Ing. Iveta Kopcová

itMS U lýii+stio, 0.p.§,
tč\*zlaaaol

vea/oVlloo. zes st


