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 Zápis z 
 

 
    

  

   21. 6. 2019 
  
 
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 prodloužení termínu pro příjem žádostí 
o podporu u 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.) 

 

 
 
 

1. Prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu v MS2014+  

• MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 03.10.2018 v pořadí 1. výzvu MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – 
(I.). 

• Programový výbor jednal podruhé o změně, konkrétně prodloužení, 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba 
dřevin – (I.):  

o Původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019, do 20:00 hodin. 
o Navrhované prodloužené datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 8. 2019, do 20:00 

hodin.  
Důvody vedoucí ke změně (prodloužení) 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.): 

• Změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí o cca 1 měsíc. Tato změna byla předem konzultována 
s Řídícím orgánem OPŽP, který vydal předběžné souhlasné stanovisko. 

• Důvodem změny výzvy je zejména poskytnout žadatelům dostatek času na přípravu projektových žádostí a 
příslušných příloh, jejichž zpracování je časově náročnější.  

• Změna nemá z hlediska administrace v MS2014+ na žadatele/příjemce negativní dopad. 
 

 Usnesení 1-4/2019:  
Programový výbor schválil změnu 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)., tj. prodloužil 
datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 28. 6. 2019 do 20:00 hodin, na termín 1. 8. 2019 do 
20:00 hodin. 

 Všichni pro - schváleno 
 

 
Zapsala:  Lada Jindrová     ...................................................................... 

 

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

                      Miloš Brabec, předseda Programového výboru 
                                

jednání Programového výboru MAS č. 4/2019  

formou per rollam  
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