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 Zápis z 
 

 
   
  

    2.12.2021 

 
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 8 hlasujících řádných členů Programového výboru MAS, 
z toho: VS – 3 členové, SS - 5 členové. 

 
 

1. Schválení harmonogramu výzev MAS pro rok 2022 a schválení 
termínu vyhlášení a uzavření 7. výzvy MAS pro Program rozvoje 
venkova (dále jen „PRV“) 

2. Schválení dokumentů 7. výzvy MAS pro PRV včetně schválení všech 
souvisejících příloh a Interních postupů MAS pro PRV pro fiche: 

• F12 Modernizace nezemědělského podnikání 

• F14 Podpora neprodukčních funkcí lesa 

• F24 Investice do veřejných prostranství  

3. Schválení navýšení alokace 7. výzvy MAS pro PRV a schválení 
převodu zbytkové alokace do vybrané fiche 7. výzvy MAS pro PRV 

 

 
 
 

1. Schválení harmonogramu výzev MAS pro rok 2022 a schválení termínu vyhlášení a 

uzavření 7. výzvy MAS pro PRV 

• Programový výbor byl seznámen s harmonogramem výzev MAS pro rok 2022 (veřejná příloha č. 1). 
• Kancelář MAS navrhla termín plánované výzvy MAS pro rok 2022, který byl přizpůsoben současné 

situaci v území a stavu přípravy výzvy ze strany MAS, a to v termínu od 26. ledna 2022                                        
do 7. dubna 2022.  

 
Usnesení 1-5/2021:  
Programový výbor schvaluje harmonogram výzev MAS pro rok 2022 a schvaluje navržený 
termín vyhlášení/uzavření 7. výzvy MAS pro PRV na rok 2022. 
 
Všichni pro – schváleno 

jednání Programového výboru MAS č. 5/2021 

formou per rollam  
 

Termín 

Program schůze 

ZÁPIS 
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2. Schválení dokumentů 7. výzvy MAS pro PRV 

• Programový výbor byl seznámen s dokumenty 7. výzvy MAS pro PRV a s jednotlivými opatřeními 
výzvy: F12 Modernizace nezemědělského podnikání, F14 Podpora neprodukčních funkcí lesa               
a F24 Investice do veřejných prostranství. 

• Členům Programového výboru bylo zasláno znění výzvy, znění jednotlivých fichí (preferenčních 
kritérií pro hodnocení projektů v jednotlivých fichích) včetně souvisejících příloh a aktualizované 
verze Interních postupů MAS pro PRV (všechny podklady jsou souhrnně neveřejnou přílohou č. 2). 

 
Usnesení 2-5/2021:  
Programový výbor schvaluje výzvu č. 7 Programu rozvoje venkova pro opatření F12 
Modernizace nezemědělského podnikání, F14 Podpora neprodukčních funkcí lesa a F24 
Investice do veřejných prostranství. Programový výbor schvaluje text výzvy, přiložené Fiche a 
další související přílohy výzvy, včetně aktualizované verze Interních postupů MAS pro PRV. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

3.   Schválení navýšení alokace 7. výzvy MAS pro PRV a schválení převodu zbytkové alokace 

do vybrané fiche 7. výzvy MAS pro PRV 

• Alokace 7. výzvy MAS pro PRV vychází z navrhované změny finančního plánu PRV schváleného 
Valnou hromadou dne 15. června 2021 na jednání č. 1/2021. 

• V souladu se zpracovanými Interními postupy MAS pro PRV si před vyhlášením 7. výzvy MAS pro 
PRV pověřený pracovník MAS s CP SZIF odsouhlasil výši finančních zůstatků dostupnou v 
jednotlivých fichích. Zůstatek z vypsaných i nevypsaných Fichí z období let 2014-2020 (resp. 2021) 
bude přerozdělen na základě rozhodnutí Programového výboru MAS do vybrané fiche.  

• Dne 16.11.2021 sdělil CP SZIF výši zbytkové alokace, kterou může MAS použít pro navýšení alokace 
vybrané fiche 7. výzvy MAS pro PRV (neveřejná příloha č. 3). Výše zbytkové alokace, kterou lze 
použít pro navýšení 7. výzvy MAS pro PRV činí 179 815 Kč. 

• Dle dostupných zdrojů z projektového zásobníku MAS pro PRV, lze očekávat velký počet zájemců o 
dotaci u fiche 12 (F12 Modernizace nezemědělského podnikání). Z toho důvodu je předkládán 
návrh použití zbytkové alokace pro navýšení alokace fiche 12 (F12 Modernizace nezemědělského 
podnikání) 7. výzvy MAS pro PRV. 

• Přehled výše finančních prostředků jednotlivých fichí, poté, co by došlo k navýšení vybrané fiche 
12 (F12 Modernizace nezemědělského podnikání) o zbytkovou alokaci: 

o F12 Modernizace nezemědělského podnikání – 2 845 074 Kč 
o F14 Podpora neprodukčních funkcí lesa – 1 000 000 Kč 
o F24 Investice do veřejných prostranství – 6 594 118 Kč 

Celková alokace pro 7. výzvu PRV činí 10 439 192 Kč.  
 
 Usnesení 3-5/2021:  
 Programový výbor schvaluje v souladu se zpracovanými Interními postupy MAS pro PRV, 

navýšení alokace Fiche 12 (Modernizace nezemědělského podnikání) 7. výzvy MAS pro PRV, o 
zbytkovou alokaci sdělenou CP SZIF, a tím schvaluje i celkovou částku alokace 7. výzvy MAS pro 
PRV. 
 
Všichni pro – schváleno  

 
 
Zapsala:  Aneta Šlechtová                             ...................................................................... 

 
 

        ..................................................................................................
                             Miloš Brabec, předseda Programového výboru 


