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ZÁPIS 
z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 24. 8. 2017 v Novém Malíně 
 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 15:00. 
 
Přítomni: Vlasta Sršňová, Taťána Kašparová, Ladislava Holoušová. 
viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Aktuální dění a činnost MAS 
3. Přijetí nových zaměstnanců MAS 
4. Přehled nákupu majetku MAS 
5. Proces schvalování Strategie SCLLD 
6. Úloha programového výboru v připravovaných výzvách 
7. Interní postupy MAS, směrnice a příprava výzev 
8. Nastavení preferenčních kritérií MAS  
9. Pracovníci VPP, jejich činnost a ekonomika 
10. Systém půjčování kulturního vybavení 
11. Diskuze 
12. Závěr  

 
K bodu 1 programu: 
Předsedkyně programového výboru přivítala přítomné členy a konstatovala, že programový 
výbor je usnášeníschopný. Nechala hlasovat o programu jednání: 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje program jednání programového výboru MAS Šumperský venkov, z. 
s. 

 
K bodu 2 programu: 
Programový výbor byl seznámen s průběhem schvalování Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) MAS Šumperský venkov a s termínem plánovaných výzev. Dále byl 
informován o aktuálně běžícím projektu MAP vzdělávání v ORP Šumperk, jeho aktivitách a 
nahlášené kontrole v průběhu září.  
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K bodu 3 programu: 
Členové Programového výboru byli seznámeni s novými zaměstnanci MAS – konkrétně VPP 

pracovníky, přijatými z ÚP. Manažer MAS doplnil, že MAS plánuje nabírat nové posily do svého 

týmu pro realizaci SCLLD a bude ráda, za tip na schopné uchazeče. 

 

K bodu 4 programu: 
Programový výbor byl seznámen s věcmi, které byly v průběhu roku 2017 na MAS pořízeny a 
s nákupy, které MAS v nejbližší době plánuje. 
 
 

K bodu 5 programu: 
Členové programového výboru byli informovaní o stavu schvalování SCLLD. Strategie je 
v druhé vlně věcného hodnocení a MAS nyní pracuje na vypořádání posledních připomínek 
z ministerstev. 
 

 
K bodu 6 a 7 programu: 
Manažer přítomným členům Programového výboru vysvětlil jejich úlohu při vyhlašování výzev 
a v budoucím dotačním období. Společně projednali interní postupy pro jednotlivé operační 
programy. Interní postupy jsou směrnicí, která vymezuje postupy MAS ve výzvách 
(kompetence orgánů MAS, kanceláře MAS, zamezení střetu zájmů, postupy při stížnostech 
apod.).  

 
K bodu programu 8 
Členové Programového výboru projednali nastavení preferenčních kritérií při výběru projektů 
v jednotlivých operačních programech. Shodli se, že příští schůzku věnují právě tomuto 
tématu, zabývat se budou zejména nastavení bodů u jednotlivých kritérií. 

 
K bodu programu 9 
Programový výbor byl seznámen s financováním VPP v roce 2016, průběžné ekonomické 

výsledky této činnosti MAS budou probírány na jednom z příštích setkáních. Byli seznámeni 

s aktivitami a náplní práce v roce 2017 a aktuální situací kolem poškození stanu vichřicí 

v polovině srpna. Vybavení je pojištěné, nyní se výměna náhradních dílů s dodavatelem. Dalším 

diskutovaným bodem bylo navýšení cen dodavatele přepravy vybavení. Pro tento rok se 

podařilo vyjednat stejné ceny jako v první polovině roku, od příštího roku dojde k navýšení. 

 

K bodu programu 10 
Programový výbor diskutoval nad systémem půjčování vybavení na kulturní akce. Členové se 

shodli na podpoře kulturních akcí, které mají v regionu již dlouholetou tradici, před novými 

http://www.sumperskyvenkov.cz/


MAS Šumperský venkov, z. s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

 

zájemci. Souhlasili s aktuálním systémem, kdy bylo vybavení přednostně na stejný termín 

příštího roku nabízeno organizátorům, kteří s MAS již dlouhodobě spolupracují. 

Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje podporu kulturních akcí s dlouholetou tradicí před novými. 
Organizátoři z regionu MAS, kteří budou akci pořádat ve stejný termín (jako předchozí rok) 
budou mít přednostně možnost si stejný termín opakovaně rezervovat na rok příští. Nevyužité 
termíny budou zpřístupněny ostatním zájemcům od termínu, který MAS zveřejní na webu 
(případně o něm informuje e-mailovou rozesílkou). 
 
K bodu 11 a 12: 

Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast.  

Jednání bylo ukončeno v 16:30. 

 

 

 

 

 

předseda programového výboru 

Mgr. Vlasta Sršňová 
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