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Zápis  

z jednání představenstva LAG Podralsko 
 

Termín a čas: 26.10.2018,  9:00 hodin 

Místo: Malá zasedací místnost kanceláře LAG Podralsko, Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky 

Přítomni: Ing. Rychtařík, Ing. Burešová, J. Rýdl, L. Pytloun, J. Pavel, Ing. Z. Rydygr 

Program jednání: 

1) Výzva 9 LAG Podralsko z.s., Programový rámec IROP – přidělení projektu jednotlivým 

hodnotitelům 

2) Doplnění harmonogramu výzev 

3) Kritéria FnP a věcného hodnocení 

4) Aktualizace interních postupů  

5) Změny programových rámců 

Ad 1) Manažerka CLLD PhDr. Strnadová seznámila přítomné členy představenstva 

s projektem, přijatým do výzvy 9 LAG Podralsko z.s. (krátká anotace projektu) za účelem 

přidělení projektu jednotlivým hodnotitelům – členům výběrové komise. 

Do výzvy č. 9 byl podán 1 projekt.  Ke dni 26. 10. 2018 byly vyhodnoceny formální náležitosti 

a přijatelnost u tohoto projektu. 

Vyjádření představenstva: 

Představenstvo LAG Podralsko ke dni 26.10.2018 přidělí 1 projektovou žádost, která má 

v současné době ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha včetně 

anotace projektu v Příloze č. 1) vždy 3 hodnotitelům – členům hodnotící komise v souladu 

s Interními postupy LAG Podralsko z.s. pro PR IROP.  

Ad 2) Na základě analýzy území a stavu čerpání alokací rozhodlo představenstvo o doplnění 

harmonogramu výzev a vyhlášení tří výzev – v případě schválení ze strany ŘO ještě 

v listopadu 2018. Jedná se o následující výzvy: 

LAG Podralsko - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I  

LAG Podralsko - IROP - Cyklodoprava II  

LAG Podralsko - IROP - Rozvoj komunitních center I 
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Usnesení: 

Představenstvo LAG Podralsko souhlasí s doplněním harmonogramu výzev pro rok 2019. 

Ad 3) Pro výše uvedené výzvy byla aktualizována kritéria pro výzvu Infrastruktura pro 

vzdělávání a celoživotní učení SŠ I a Cyklodoprava a připravena kritéria FnP a věcného 

hodnocení pro výzvu Rozvoj komunitních center I, která jsou přílohou tohoto zápisu. 

Představenstvo předloží kritéria v připraveném znění VH.  

Ad 4) vzhledem k aktualizaci Pravidel 19.2.1 PRV byly aktualizovány IP MAS pro PRV ke 

způsobu výběru projektů, řešení střetu zájmů a transparentnosti. 

Dále – vzhledem k novému vzoru Minimálních požadavků ŘO IROP k realizaci SCLLD proběhla 

celková revize IP LAG Podralsko s platností od 1.1.2019. 

Představenstvo doporučuje VH schválení aktualizovaných IP.  

Ad 5) Vzhledem k možnému navýšení alokace PR OP Z na projekty ze zásobníku projektů i na 

případné nové projekty z území je představenstvem navrženo provést změnu PR OP Z. Bude 

navrženo k projednání VH. 

Projednávána byla i připravovaná změna PR IROP, včetně úprav finančního plánu a 

indikátorů. Vzhledem ke změnám priorit v území, zjištěných na základě opakovaného šetření 

mezi potenciálními žadateli byl projednáván návrh kanceláře LAG Podralsko nerealizovat 

aktivitu sociální bydlení a upravit finanční plán v souladu se skutečným čerpáním do r. 2018 a 

nově zjištěnými potřebami při realizaci aktivit, zaměřených na SC 1.2 Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a SC 1.3 Rozvinutá a kvalitní 

infrastruktura. 

Obě navrhované změny budou projednány na VH. 

Zahrádky, 26.10.2018 

 

Zapsala: Dagmar Strnadová 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Výzva9_Anotace_rozdělení projektů 

kritéria FnP a věcného hodnocení 

 


