ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání valné hromady dne 10. 02. 2011 v restauraci Patriot v Novém Bydžově
Datum: 19.02.2011
Zúčastnění: dle presenční listiny - 17
1) Zasedání zahájila a vedla manažerka občanského sdružení,
zapisovatel Petra Pražáková
zápis ověří předseda Jiří Šustr
2) Valná hromada byla seznámena s činností monitorovacího výboru a s jednáním výběrové
komise dne 6.1.2011.
Návrh změny č. 3 SPL Nejen společná řeka:
- aktualizace finančního plánu dle přiložené tabulky,
- přidání fiche č. 7 Uchování a obnova obč. vybavenosti s veřejnou podporou
- úprava monitorovacích indikátorů dle přiložené tabulky
- aktualizace administrativních postupů dle nových pravidel PRV ČR
3) Valné hromadě byla předložena schválená alokace na rok 2011.
4) Výzva č. 1/2011
Výzva bude na fichi č. a a fichi č. 2 pro kolo registrace v červnu 2011, pokud stačí SZIF schválit
aktualizaci fichí do cca 15.4.2011. pokud nebudou fiche schváleny bude vše (kromě fiche č. 4)
vypsáno v létě pro registraci v říjnu.
5) Nová Bodovací kritéria:
Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci z SPL:
a) 0 bodů pokud již byly na předmět projektu poskytnuty 2 a více dotací
b) 15 bodů pokud na předmět projektu byla poskytnuta pouze jedna dotace
c) 20 bodů pokud na předmět projektu nebyla poskytnuta žádná dotace
Úprava bodovacího kritéria o celkových nákladech projektu:
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Hlasování: jednomyslně pro
Návrh výběrové komise:
Velikost obce – obec do 500 obyvatel 10 bodů, od 500 do 1000 – 5 bodů, nad 1000
obyvatel 0 bodů. Počet obyvatel počítán vždy k 1.1. aktuálního roku.
Hlasování: 6x pro, 11 x proti

6) Volba člena monitorovacího výboru:
Návrh: Jana Bitnerová
7) Projekt Protipovodňová opatření v regionu Společná CIDLINA – dle pravidel OPŽP nemůže být
žadatelem NNO, proto tento projekt bude předložen pravděpodobně Cidlinou, svazkem obcí.
8) Informace manažerky:
-

Prezentace NNO z regionu – společně s Hradeckým venkovem a Muránskou planinou,
případné konání domluví manažerka s Městem Nový Bydžov,

-

projekty spolupráce 2011 – Společné sportování a Farmářské trhy – vše v jednání,

-

o obchodování na burze – plyn, elektřina = centrální zadavatel Společná CIDLINA

USNESENÍ:
valná hromada schvaluje:
-

Změnu č. 3 SPL Nejen společná řeka – viz příloha

-

Novou fichi č. 7 Uchování a obnova občanské vybavenosti s veřejnou podporou

-

Nového člena monitorovacího výboru – Jana Bitnerová

-

Nové bodovací kritérium:
Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci z SPL:
a) 0 bodů pokud již byly na předmět projektu poskytnuty 2 a více dotací
b) 15 bodů pokud na předmět projektu byla poskytnuta pouze jedna dotace
c) 20 bodů pokud na předmět projektu nebyla poskytnuta žádná dotace

-

Úprava bodovacího kritéria o celkových nákladech projektu:
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,valná hromada bere na vědomí:

-

Informace manažerky sdružení

Zapsala: Petra Pražáková

Ověřil: Jiří Šustr

