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ZÁPIS 
z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 5. 10. 2017 v Novém Malíně 
 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 16:00. 
 
Přítomni: Vlasta Sršňová, Taťána Kašparová, Ladislava Holoušová, Jaroslav Sembdner 
viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Aktuální dění a činnost MAS  
3. Nastavení preferenčních kritérií pro výběr projektů ve výzvách  
4. Schválení preferenčních kritérií IROP  
5. Schválení preferenčních kritérií PRV  
6. Diskuze  
7. 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: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

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

 
K bodu 2 programu: 
Manažer MAS shrnul aktuální dění na MAS, přiblížil schvalovací proces strategie SCLLD a 
stručně informoval o ostatních běžících projektech. 
 
K bodu 3 programu: 
Programový výbor projednal preferenční kritéria pro výběr projektů v jednotlivých operačních 
programech a kritériím přiřadil body, které za jejich splnění žadatelé získají. 
 
K bodu 4 programu: 
Předsedkyně dala hlasovat o schválení preferenčních kritérií IROP. 
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Hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje preferenční kritéria pro IROP (Integrovaný regionální operační 
program) ve výzvách MAS. 
 
 
K bodu 5 programu: 
Předsedkyně dala hlasovat o schválení preferenčních kritérií PRV. 
Hlasování: 

Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje preferenční kritéria pro PRV (Integrovaný regionální operační 
program) ve výzvách MAS. 
 
 
K bodu 6 a 7: 

V rámci diskuse programový výbor projednal harmonogram výzev MAS. Výstup zadala 

předsedkyně zpracovat manažerovi MAS s tím, že jej uveřejní a zašle metodikům na CRR co 

nejdříve poté, co bude SCLLD MAS oficiálně schválena.  

Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast.  

Jednání bylo ukončeno v 18:00 

 

 

 

 

 

předseda programového výboru 

Mgr. Vlasta Sršňová 

 

 


