Zápis
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska
Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou 15
Datum, začátek:
Přítomni:

1.4.2022 v 9:30 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie č.9
Informace k SCLLD 2021+
Přijetí nového člena
Různé, diskuse

Ad 1.
J. Kucin obeznámil přítomné s obsahem zprávy ISg č. 9. Tento dokument byl rozeslán členům
rady v předstihu před jednáním rady. K dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky a
následně bylo provedeno hlasování k jeho schválení.
Usnesení
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila dokument „Zpráva o plnění integrované strategie
č.9“
Hlasování: pro 7, Proti 0, zdržel se 0
Ad 2.
- P. Ponikelský informoval o programovém rámci OPZ+. Představení Akčního plánu PR OPZ+
ve vazbě na zpracovanou koncepční část SCLLD. Informace o průběhu zpracování,
výstupech, financování a harmonogramu přípravy projektu MASRT. Informace o domluvené
konzultaci Akčního plánu OPZ+ se zástupci řídícího orgánu dne 19. 4. 2022.
Usnesení
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska po projednání schvaluje předloženou verzi Akčního plánu PR
OPZ+ před konzultací na řídícím orgánu. Po této konzultaci bude AP dopracován a předložen
ke schválení na nejbližší VH MASRT.
Hlasování: pro 7, Proti 0, zdržel se 0
- F. Šafařík informoval o aktuálním stavu programového rámce IROP pro období 2021+. Na
základě zjišťování projektů v území bude nastavena první verze akčního plánu IROP, která
bude následně projednávána se všemi relevantními aktéry v území.
Ad 3.
J. Kucin předložil přihlášku o členství v MASRT spolku Zachraňme tanvaldské kostely z.s., IČO
09591397. Zařazení člena do zájmové skupiny Zkvalitnění života v území.

Usnesení
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schvaluje přijetí nového člena Zachraňme tanvaldské kostely
z.s., IČO 09591397 se sídlem Poštovní 284, 468 41 Tanvald. Zájmová skupina – Zkvalitnění
života v území.
Hlasování: pro 7, Proti 0, zdržel se 0
Ad 4.
- F. Šafařík (manažer IROP) informoval o výsledku administrativního ověření výzvy č. 7
s tím, že jeden z nedostatků (celkem 2) bylo neuvedení informace o staženém projektu
z výzvy CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016756 s názvem Pořízení nového vybavení
multimediální učebny, a to přímo v zápisu z jednání rady ze dne 1.11.2021. Tato
informace bude do zápisu doplněna formou dodatku k zápisu s odkazem na jednání
rady 1.4.2022. V případě dalšího nedostatku se jednalo o administrativní postup
v rámci MS2014+, který již byl napraven.
Zapsala Tereza Šolcová
V Jiřetíně p. Bukovou 1.4.2022

-----------------------------------Josef Kucin, předseda

