
 

 

 

 

Zápis ze zasedání  programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.  

 
Datum zasedání:  27. srpna 2009  
 
Místo zasedání:  Městský úřad na Březové, zasedací místnost 2. patro 
 
Přítomní:                               B. Loos, MVDr.,  J. Jaša,  J. Valenta,  Ing. V. Mikeš,  
                                               Mgr. B. Zajíček,  
                                               Ing. Makovička, manažer MAS,  
                                               Ing. Jágriková, projekt. manažer MAS, 
                                               E. Tegerová, administrace  
Omluveni:                             MVDr. J. Kubát, T. Fara 
 
 
          Jednání programového výboru zahájil p. Loos, který konstatoval, že je přítomná 
nadpoloviční většina členů a výbor je tedy usnášeníschopný.  
 
K bodu 1.: Kontrola plnění úkolů z minulé schůze PV: 
 
          Z minulé schůze PV nepřetrvávají žádné úkoly.  
 
K bodu 2.: Harmonogram vyhlášení Výzvy č. 1, postup realizace prací 
 
          Ing. Jágriková podrobně informovala o předpokládaném průběhu realizace Výzvy 
v návaznosti na stanovené termíny ve Výzvě č. 1. Starostové v působnosti MAS Sokolovsko a 
členové MAS byli vyčerpávajícím způsobem informovaní jednak prostřednictvím tisku, kdy 
byly zveřejněny zprávy v Týdeníku Sokolovska a v měsíčníku Váš rozhled a ve Zpravodajích 
měst a obcí Sokolovska. Dále jim byl celý text schválené Výzvy zaslán elektronickou cestou 
s tím, že ke dni vyhlášení Výzvy, tj. k 31. srpnu 2009 zajistí její vyvěšení na úředních deskách 
měst a obcí. Od tohoto dne bude rovněž  celý text  Výzvy a  Fichí vyvěšen na web. stránkách 
MAS Sokolovsko www.mas-sokolovsko.eu.  
          Zároveň připomněla termín Instruktážního semináře potencionálních žadatelů, který 
bude dne 3. září 2009 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově.   
          Žadatelé budou mít 24denní lhůtu pro podání žádostí. Na základě podání žádostí bude 
probíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování žadatelů o 
výsledku. Na základě výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených 
či doplněných žádostí, tím budu celá administrativní kontrola ukončena a žadatelům budou 
sděleny výsledky z dosavadního hodnocení. Žádosti budou předány výběrové komisi, která 
sestaví tzv. long list – seznam žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání 
programového výboru, který sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a výběr 
žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi předán správní radě, která bude schvalovat 
projekty k financování. Takto vybrané projekty budou předány k definitivnímu schválení na 
SZIF a poté budou moci započít svou realizaci.  
 
          Programový výbor stanoví alokace pro jednotlivé fiche. Do původního znění fichí byly 
zahrnuty připomínky SZIF. Ve Výzvě č. 1 vypuštěna fiche 4 na základě stanoviska SZIF.  
      



 

 K bodu 3: Diskuse 
 
          Diskuse byla zaměřena zejména na podrobné projednání možností jednotlivých fichí, 
jejich použitelnost v podmínkách jednotlivých obcí ve vazbě na počet obyvatel.  
 
          Programový výbor byl vyzván k osvětě mezi potencionálními žadateli o dotaci a ke 
sběru připomínek a námětů k vylepšení fichí pro příští výzvu.  
        
          Programový výbor byl informován o problematice zapojení obce Libavské Údolí do 
dotovaného území.  
 
 
 
 
Další zasedání programového výboru se uskuteční dne 21. října 2009  
stejně jako dnešní jednání zde v zasedací místnosti MAS Sokolovsko.  
Budou zaslány pozvánky.  
 
 
 
                                                                                     Bedřich   L o o s  
                                                                             předseda programového výboru 
 
 
 
Zapsala: Tegerová E.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


