
 

 
 

1. 

 

Z Á P I S  

z rozhodnutí programového výboru MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 16. – 17. 5 2017 

Předmět rozhodnutí 

Schválení následujících dokumentů: 

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

„MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ vč. příloh výzvy 

2. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

„MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.“ vč. příloh výzvy 

Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy a jeho přílohy ve verzi 04 

Harmonogram výzev na rok 2017 a harmonogram výzev pro IROP-CLLD 

 

Rozhodnutí o tomto způsobu rozhodování schváleno předsedou programového výboru 

dne 16. 5. 2017. 

Toto rozhodnutí mimo zasedání probíhalo od 16. května 2017 do 17. května 2017, 15 hod. 

Přijato bylo rozhodnutí od 3 členů programového výboru. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 

Výsledek rozhodnutí 

Výzva k rozhodnutí byla všem členům programového výboru rozeslána 16. 5. 2017 emailem: 

- Sdružení obcí povodí Morávky, Ing. Dana Nováková, starostka@vysnilhoty.cz 

- LUSTON, o.p.s., Ing. Jaroslav Votýpka, luston@seznam.cz 

- JK Vělopolí, z.s., Ing. Lucie Latochová latochova@vodotop.com  

- ŠOV Třanovice, o.p.s., Ing. Vladimír Baginský, vladimír_b@ceis.cz 

- Zemědělská společnost s.r.o. Ing. Vladimír Křivka zsbruzovice@email.cz, 

zsbruzovice@quick.cz 

Zúčastnili se (odpověděli na výzvu) 3 členové programového výboru a to: 

- ŠOV Třanovice, o.p.s., Ing. Vladimír Baginský, vladimír_b@ceis.cz (emailem 16. 5. 2017) 

- JK Vělopolí, z.s., Ing. Lucie Latochová latochova@vodotop.com (emailem 16. 5. 2017) 

- Sdružení obcí povodí Morávky, Ing. Dana Nováková, starostka@vysnilhoty.cz (emailem 16. 

5. 2017) 

 

Všichni členové programového výboru, kteří se rozhodnutí zúčastnili, vyjádřili souhlas 

s předmětem rozhodnutí. 
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Zápis z rozhodnutí mimo zasedání programového výboru 16. -. 17. 5. 2017 

 

 

 
 

2. 

Programový výbor schválil dokumenty: 

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

„MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ vč. příloh výzvy 

2. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

„MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.“ vč. příloh výzvy 

Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy a jeho přílohy ve verzi 04 

Harmonogram výzev na rok 2017 a harmonogram výzev pro IROP-CLLD 

 

Přílohy (v tištěné podobě): Výzva k rozhodnutí, Doložení rozeslání výzvy, Rozhodnutí a hlasování 

členů. 

 

Zapsala: 17. 5. 2017 Ing. Krystyna Nováková 

 

Zápis schválila: Ing. Dana Nováková (předsedkyně MAS Pobeskydí, z. s.)   
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