Zápis z hlasování Výboru MAS
formou „per rollam“ ze dne 26. února 2016

Dne 25.2.2016 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email:
Dobrý den vážení členové Výboru,
vzhledem k novým zjištěním v indikátorech se na vás naposledy obracíme před zasláním dokončené
strategie (SCLLD):
Na základě odpovědí na otázky, které vyvstaly při přípravě sady indikátorů a jejich cílových hodnot a
na něž jsme v době jednání Výboru neznali odpověď, navrhujeme aktualizaci sady indikátorů a jejich
cílových hodnot pro programové rámce MAS-OPZ a MAS-PRV:
1. MAS-OPZ
Dle odpovědi v příloze nyní víme, že v případě Fiche MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření se do indikátoru
„60000 Celkový počet účastníků“ mají započítávat nejen zaměstnanci (chůvy, vychovatelé atp.), kteří
mají podporované mzdy, ale i „rodič (myšleno vždy jen jeden z rodičů), který díky umístění dítěte do
zařízení předškolní či mimoškolní péče může docházet do zaměstnání“. Je proto logické nastavit
stejnou hodnotu 30 jako u výsledkového indikátoru „50110 Počet osob využívajících zařízení péče o
děti předškolního věku“ (viz příloha aktualizovaná sada indikátorů MAS-OPZ, změna vyznačena
červeně).
2.
a)

MAS-PRV
Dle odpovědi v příloze sám SZIF až na základě dotazu Fr. Kopeckého identifikoval nepřesný
překlad indikátoru v NČI „93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců“ a
upřesňuje jej v tomto znění: „Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních
příjemců“. Tudíž do indikátoru započítáváme všechny i nezemědělské příjemce a je tedy
logické přenést schválené hodnoty náhradního indikátoru 92703 do indikátoru 93701, a ten
náhradní 92703 jako nepovinný ze sady indikátorů vyjmout.

b) Indikátory pro PRV jsem zpracovávala já (Zuzana), František ve středu (po schválení
Výborem) zjistil, že jsem zapomněla přidat 1 povinný indikátor. Za komplikaci se omlouvám,
asi jsem ho přehlédla. Jedná se o indikátor k fichi MAS-PRV 15 (Krátké dodavatelské řetězce)
„93102 Počet podpořených kooperačních činností“, který v podstatě označuje projektem
vytvořenou spolupráci mezi výrobci a dodavateli a tudíž v případě předpokládaného 1
projektu navrhujeme hodnotu 1.
(viz příloha aktualizovaná sada indikátorů MAS-PRV, změny vyznačeny červeně).
Na základě předsedou vyhlášeného hlasování Výboru MAS per-rollam vás žádáme o hlasování
k následujícímu usnesení:
Výbor MAS schvaluje aktualizovanou sadu indikátorů programových rámců MAS-OPZ a MAS-PRV
SCLLD a jejich cílové hodnoty.
Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.
Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
Váš hlas tak bude zaznamenán.
Hlasování bude uzavřeno v pátek 26. února v 12:00, ideálně hlasujte ihned po přečtení. Moc
děkujeme.

Dne 26.2.2016 po 12 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno, celkem se hlasování
zúčastnilo 8 členů Výboru MAS z celkových 13 členů.

Výsledek hlasování:
UVMAS/14/2016
Výbor MAS Hranicko schvaluje aktualizovanou sadu indikátorů programových rámců MASOPZ a MAS-PRV SCLLD a jejich cílové hodnoty.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel

