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 Zápis z 
 

 
    

  
 

   11. 01. 2021 

 
  
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy PV. 
Jednání formou PER ROLLAM. Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Programového výboru 
MAS.  
 
Prezence účasti: na hlasování se podílelo 7 hlasujících řádných a náhradních členů Programového 
výboru MAS, z toho: VS – 2 členové, SS - 5 členů. 
 
 
 
 

1. Hlasování PER ROLLAM ve věci změny finančního plánu v programovém 
rámci IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří 
země pro období 2014-2020 (dále i jako SCLLD) 
 

 

 
 
 

1. Změna finančního plánu v programovém rámci IROP Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014-2020 (dále i jako SCLLD) 

• Hlavním důvodem požadované 15. změny SCLLD a na ni navázaných úprav ve finančním plánu IROP je 
povinnost narovnat finanční plán podle skutečnosti a očekáváných projektů na území MAS. Tato změna 
vychází z Pokynů ke změnám integrovaných SCLLD v IROP (data k 31.10.2020) zaslaných dne 
12.11.2020 Řídícím orgánem (dále i jako ŘO) IROP na všechny MAS (s aktualizací ze dne 25.11.). 
 

• Programový výbor byl seznámen se stavem realizace projektů, očekávanými projekty v rámci běžící 
výzvy, aktuálním čerpáním v opatřeních SCLLD a také s plněním návazných indikátorů (neveřejná 
příloha č. 1). 
 

• Navrhované změny spočívají v následujícím přesunu mezi opatřeními programového rámce IROP 
(částky jsou uvedeny v Kč):  

 

Opatření SCLLD 
Aktuálně 

schválená alokace 
Změna 
alokace 

Nově navržená 
alokace 

2.2.2.Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a 
hromadné dopravy 

30 115 875,37 369 522,99 30 485 398,36 

jednání Programového výboru MAS č. 1/2021 

formou per rollam  
 

Termín 

Program schůze 
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2.7.2.Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné 
události 

3 648 539,60 -229 329,59 3 419 210,01 

3.2.1.Podpora infrastruktury pro sociální služby 6 080 993,79 -140 193,40 5 940 800,39 
3.3.1.Investice do kapacit a modernizace vybavení 
škol všech stupňů 

10 141 722,24 0,00 10 141 722,24 

Celkem 49 987 131,00 0,00 49 987 131,00 

 
• Tato úprava nemá vliv ani na úpravu textu SCLLD (konkrétně Programový rámec IROP) ani na 

indikátory. 
 

• Kancelář MAS seznámila Programový výbor s navrhovanou změnou finančního plánu v souladu s 
požadavky Řídícího orgánu (dále i jako ŘO) (neveřejná příloha č. 2). Tento dokument bude předložen 
na MMR – ORP ve formě žádosti o změnu SCLLD. V případě, že dojde k drobným korekcím částek ze 
strany Řídícího orgánu, Programový výbor MAS předem schvaluje tyto korekce v souladu 
s doporučeními ŘO. 

 
 Usnesení 1-1/2021:  

Programový výbor schvaluje navrhovanou změnu ve finančním plánu Programového rámce 
IROP včetně podkladu ke změně a také předem schvaluje případné drobné korekce dodatečně 
požadované ze strany ŘO. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

 
Zapsala:  Lada Scherrerová     ...................................................................... 

 

 

 

        ..................................................................................................

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru

                                 


