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ZÁPIS  

z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 15. 12. 2022 v Novém Malíně 

 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 14:00. 

Přítomno bylo 6 členů programového výboru, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto 
zápisu. Podklady měli členové elektronicky k dispozici před jednáním. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení hodnoticích kritérií 8. výzvy PRV 

3. Schválení interních postupů pro programový rámec PRV 

4. Schválení výzvy č. 8 – PRV  

5. Realizace SCLLD 2014 – 2020, harmonogram výzev 

6. SCLLD 2021 – 2027 

7. Zápis z jednání 

8. Diskuze a závěr  
 
 

K bodu 1 programu: 

Předsedkyně programového výboru přivítala přítomné členy programového výboru a 
konstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný.  

 

K bodu 2 programu: 

Programový výbor projednal návrh preferenčních/hodnoticích kritérií pro Fichi 9, který 
připravila kancelář MAS na základě podnětů programového výboru z jeho předchozích jednání. 
Programový výbor se shodl na finální podobě preferenčních kritérií pro Fichi 9. 
Hlasování: 

Pro: 6 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje preferenční/hodnoticí kritéria pro Fichi 9 a Interní postupy pro 
programový rámec PRV. 
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K bodu 3 programu: 

Dále programový výbor projednal návrh úpravy Interních postupů pro programový rámec PRV, 
jehož úprava vychází ze změny Pravidel PRV a doporučení SZIF k úpravě Interních postupů. 

Hlasování: 

Pro: 6 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje Interní postupy pro programový rámec PRV. 

 
 
K bodu 4 programu: 

Programový výbor projednal návrh 8. výzvy PRV a rozhodl, že bude vyhlášena 10. 1. 2023, a to 
na Fichi 9.  

Hlasování: 

Pro: 6 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje 8. výzvu PRV. 

 

K bodu 5 programu: 

Programový výbor byl informován o plnění SCLLD a čerpání alokací v jednotlivých programech. 

Projektová manažerka MAS shrnula programovému výboru harmonogram výzev pro rok 2023.  

Programový výbor souhlasí s harmonogramem výzev pro rok 2023. 

 

K bodu 6 programu: 

Manažerka informovala o stavu přípravy strategie CLLD pro programové období 2021-2027. 
Aktuálně jsou kanceláří MAS připravovány Akční plány pro jednotlivé operační programy. 
Kancelář MAS přijímá záměry obcí do zásobníku projektů – nejen pro strategii 2021+. 
Manažerka připomněla členům, aby zasílali své projektové záměry a náměty na rozvoj území 
např. prostřednictvím formuláře na webu nebo e-mailem na kancelář MAS. 

 

K bodu 7 a 8 programu: 

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

zveřejnila jej na webu MAS. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/strategie-2014-2020/pripominky-line/
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Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast.  
 
 
 
 
 
Zapsala:  

Kamila Čelovská 
 
 
 
 
 
 

Schválila:  

Mgr. Vlasta Sršňová 
předsedkyně programového výboru 


