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 Zápis z 
 

 
    

  
 

   1.7.2020 

 
  
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. Schválení navýšení alokace 15. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Terminály a parkovací systémy - (IV.) 

 

 

 
 
 

1. Schválení navýšení alokace 15. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a 

parkovací systémy - (IV.) 

• Dne 17.4.2020 byl Programovým výborem schválen výběr projektů v 15. výzvě MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy - (IV.) s alokací výzvy (CZV) ve výši 7 000 000 Kč. 
Jeden z projektů (s názvem Úprava náměstí a parkoviště, Strážek č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013448) byl ve schvalovacím procesu definován jako 
náhradní/hraniční, protože přesahoval alokaci výzvy. Nyní jsou všechny projekty výzvy ve fázi po 
závěrečném ověření způsobilosti (dále jako ZoZ) a všechny byly schváleny Řídícím orgánem. Výše 
uvedený náhradní/hraniční projekt byl žadatelem kvalitně zpracovaný a původně stanovenou 
alokaci výzvy převyšuje o 904 659 Kč.  

• Z těchto důvodů navrhuje kancelář MAS navýšit alokaci výzvy, aby bylo možné plně pokrýt veškeré 
uvedené celkové způsobilé výdaje projektu. Proto bylo navrženo navýšit alokaci 15. výzvy MAS 
Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy - (IV.) o 904 659 Kč na 7 904 659 Kč. 
Z údajů vyplývajících z aktuálního čerpání SCLLD vyplývá, že v opatření je dostatek prostředků na 
navýšení výzvy. Modifikovaný text 15.výzvy IROP je doložen k zápisu jako veřejná příloha č. 1.  

• Současně byla kanceláří MAS připravena informace o změně alokace výzvy a jejím dopadu na 
seznam doporučených/nedoporučených projektů a je doložena k zápisu jako veřejná příloha č. 2. 

 
 

jednání Programového výboru MAS č. 5/2020  

formou per rollam  
 

Termín 

Program schůze 

ZÁPIS 
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  Usnesení 1-5/2020:  
Programový výbor schvaluje navýšení alokace 15. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– 
Terminály a parkovací systémy – (IV.) z 7 000 000 Kč o 904 659 Kč na 7 904 659 Kč, a tím 
schvaluje podpořit náhradní/hraniční projekt Úprava náměstí a parkoviště, Strážek v plné 
výši požadovaných (upravených v rámci ZoZ) celkových způsobilých výdajů projektu. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

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

 

 

 

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

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru

                                 


