
o
I
/\ nnns
{tilinecko

Zápis z jednání Představenstva Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.

dne 30. 10.2019

Účastníci: Dle prezentační listiny
Program:

].. Schválení projektů podaných ve výzvě lRoP č. 9 ,,Místní akční skupina Hlinecko, z's. - lRoP 1 -
cesty dom ů (cyklodoprava)''

2. Schválení projektů podaných ve výzvě lRoP č. L0,,Místní akční skupina Hlinecko, z.s. - lRoP 3 -
Komunitní a sociální infrastruktura''

3. Schválení výzvy v dotačním titulu Podpora projektů ,,Malý LEADER" pro rok 2020

4. Různé

Proiednání:

1. Představenstvo na doporučeníVýběrové komise schvaluje projekt podaný do 9' výzvy MAS Hlinecko
z lRoP pod názvpm: Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice - Rohozná,
č.ev. CZ.06'4 .59/o.o/o.o/ 16_038/0012476 v ce|kové výši způsobilých výdajů 3 999 589,18 Kč.

2. Představenstvo na doporučeníVýběrové komise schvaluje projekt podaný do L0. výzvy MAS Hlinecko
z lRoP pod názvem: Komunitnícentrum v obci Krouna, č.ev. cz.o6.4.59/o.o/o.o/16_072100!2341-
v celkové výši způsobilých výdajů 4 000 000,oo Kč'

3. Představenstvo schvaluje výzvu a přílohy k dotačnímu titulu, který je vyhlášen na základě PoV
Pardubického kraje,,Malý LEADER, zo2o" a pověřuje administrátorku MAS Hlinecko lvu Groulíkovou k
bezprostřednímu vypsání výzvy .

4' Různé:

4.1 Představenstvo pověřuje manažerku pro realizacistrategie olgu ondráčkovou dojednat podklady
k projektu spolupráce mezi Místníakčnískupinou Hlinecko, z's. a MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, z.s. dle aktuálních platných pravidel PRV (szlF) s moŽností realizace projektu formou KMAS.

4.2 Manažerka MAS sdělila členům Představenstva stav plnění projektů lRoP k 31. L0. 2019.

4.3 Členové Představenstva projednali a schválil vyhlášení nových výzev, a to:
*Výzvu oPŽP č.6 - Realizace sídelní zeleně (v rozsahu 8 600 ooo Kč celkových výdajů, termín příjmu
žádostí od2t.tL2019 do 6. 1.2020)
*Výzvu oPŽP č.7 - Výsadba V extravilánu CHKO (v rozsahu 6 222 5I5 Kč celkových výdajů, termín příjmu
žádostí od 21. LI:2oI9 do 2. 1'.2020)

a pověřují manažerku MAs její přípravou k vyhlášení'

Všechny body byly na jednáníjednohlasně schváleny přítomnými členy Představenstva.



' 30. 10.2019 Zapsa|a lng. olga ondračkováWSchválil.'......

lng. Martin Pavliš

\
\

i\

\


