
 

MAS Šumperský venkov, z. s. 
 

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín 
IČ: 27025675  

 
 

ZÁPIS  

z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 14. 11. 2019 v Novém Malíně 

 

Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 15:00. 

 

Přítomno bylo 5 členů programového výboru, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení preferenčních kritérií výzev a principů pro jejich stanovení 
3. Informace o plnění strategie CLLD 
4. Schválení změn strategie CLLD  
5. Harmonogram výzev 
6. Zápis z jednání 
7. Diskuze a 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: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Programový výbor schvaluje program jednání. 
 

K bodu 2 programu: 
 
Členové programového výboru projednali návrhy principů pro stanovení preferenčních kritérií 
v PRV a konkrétní preferenční kritéria a jejich bodové hladiny předložené výběrovou komisí. Po 
krátké diskusi nechala předsedkyně hlasovat o jejich znění. Hlasování: 
 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje principy pro stanovení preferenčních kritérií, preferenční kritéria a 
jejich bodové hladiny ve fichích F1, F3, F5 a nové F9. 
 
 



 

K bodu 3: 
Předsedkyně předala slovo manažerce MAS I. Svobodové, aby shrnula dosavadní plnění SCLLD. 

Manažerka seznámila členy s počtem přijatých projektů a projekty v administraci. Shrnula 

čerpání v jednotlivých operačních programech, dále pak realizované, aktuálně vypsané i 

plánované výzvy. Podklady měli členové elektronicky k dispozici před jednáním. 

 

Programový výbor bere na vědomí informace k plnění SCLLD MAS Šumperský venkov. 

 

 
K bodu 4: 
Manažerka MAS I. Svobodová dále shrnula změny SCLLD, které kancelář MAS plánuje 

v nejbližší době podat v souvislosti se závěry, které vyplynuly ze střednědobé evaluace SCLLD. 

Změny již projednala také valná hromada 18. 4. 2019, byly doplněny o připomínky ŘO. 

Podklady měli členové elektronicky k dispozici před jednáním. 

 
Hlasování: 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
 

Programový výbor schvaluje připravené změny SCLLD v PRV, spočívající v doplnění principů pro 

nastavení preferenčních kritérií; přidání fiche 9; zrušení fichí, o které není zájem a související 

změny finančního plánu a indikátorů. 

 
 

K bodu 5: 

Manažerka MAS I. Svobodová představila harmonogram výzev, aktuálně vypsané i plánované 

výzvy včetně alokací. 

 

Programový výbor bere na vědomí harmonogram výzev. 

 

K bodu 6: 
 

Předsedkyně zadala Kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, 

zaslala členům ke schválení a schválený zápis zveřejnila na webu MAS.  

 
Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast. Jednání bylo ukončeno v 16:00. 
 
 

 

Zapsala: 
 

Ing. Petra Kucinová 
 
 
 
 

 

Schválila: 
 

Vlasta Sršňová 
Předsedkyně programového výboru 


