
 

Zápis z hlasování Výboru MAS  

formou  „per rollam“ ze dne 24.5.2018 

 

Dne 22.5.2018 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email: 

 

Dobrý den členové Výboru MAS, 

Důvodová zpráva: 

Výbor MAS na svém jednání 8.3.2018 schválil aktualizaci harmonogramu a alokací Výzev s tím, že MAS 

připraví co nejdříve k vyhlášení Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV. V následujícím období se sešla 

pracovní skupina Ekonomický rozvoj k aktualizaci preferenčních kritérií ve Fichích, následně jsme úpravy 

kritérií konzultovali se SZIF. Aktuálně máme ze strany SZIF Fiche schváleny (viz příloha) a proto je nyní 

potřeba odsouhlasit parametry Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV před tím, než bude podána ke 

schválení na SZIF, následně už může být vyhlášena. 

Návrh Výzvy č.2 naleznete v příloze, přičemž zásadní jsou především: 

- Termíny výzvy: kvůli nutné rezervě pro schválení výzvy ze strany SZIF je navržen termín vyhlášení 

výzvy na 4.6.2018, uzávěrka může být nejdříve po 28 dnech, proto 3.7.2018, datum registrace na 

RO SZIF však nesmí být později než 31.8.2018, pak se registrace uzavírá a otevřena bude až v únoru 

2019. To nám dává necelé 2 měsíce na zvládnutí všech administrativních kroků na straně MAS. 

Bude to bohužel během prázdnin, na druhou stranu na to bude téměř dvakrát tolik času, co po 

Výzvě č.1. 

- Alokace: Alokace pro Výzvu č.2 jste určili v březnu při aktualizaci harmonogramu, nyní budou 

alokace potvrzeny jako součást Výzvy s tím, že se do nich dle Vašeho rozhodnutí mohou promítnout 

nové skutečnosti: V mezidobí totiž pokročila adminisrace projektů vybraných k realizaci v rámci 

Výzvy č.1 do té fáze, kdy včera na SZIF předali žadatelé podklady k již zrealizovaným zadávacím 

řízením. Jelikož se vysoutěžené ceny rovnou promítají do aktualizovaných rozpočtů projektů došlo 



 

ve všech 4 fichích k úsporám (viz přiložená tabulka Seznam vybraných/nevybraných projektů 

k 21.5.2018), přičemž management MAS navrhuje následující: 

F11 Rozvoj zemědělských podniků: ušetřeno cca 60.000 Kč, alokaci ponechat tak jak byla, ušetřené peníze 

využijeme pro Výzvy 2019 nebo 2020, navíc další prostředky mohou ještě ušetřit i žadatelé Hradil a Voldán, 

kteří neměli ZŘ a skutečné výdaje se dozvíme až po realizaci jejich projektů. 

F12 Zemědělské a potravinářské produkty: ušetřeno cca 300 Kč, alokaci ponechat tak jak byla, ušetřené 

prostředky budou v budoucnu převedeny do jiné Fiche 

F13 Drobné podnikání: ušetřeno 271.575 Kč, návrh na navýšení alokace pro tuto Fichi vzhledem k tomu, že 

by mělo jít pro tuto Fichi o poslední výzvu. 

F14 Podnikání v cestovním ruchu: ušetřeno 15.000 Kč, alokaci ponechat tak jak byla, ušetřené prostředky 

budou v rezervě pro případné dofinancování projektu „na čáře“ nebo pro převedení do jiných fichí 

Výsledný návrh alokací pro Výzvu č.2 viz aktualizovaný harmonogram v příloze a samotná výzva v příloze 

V ostatních parametrech kopírujeme proběhlou Výzvu č.1 

 

Na základě předsedou vyhlášeného hlasování Výboru MAS per-rollam Vás žádáme o hlasování 

k následujícímu usnesení: 

 

UVMAS/38/2018 

Výbor MAS schvaluje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění. 

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.  

Prosíme o hlasování nejpozději do čtvrtku 24. května 2018 do 12:00, ideálně hlasujte ihned po přečtení.  

Moc děkujeme. 

 

 

 



 

Dne 24.5. 2018 po 12 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno.  

 

Výsledek hlasování: 

UVMAS/38/2018 

Výbor MAS schvaluje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění. 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová     Ověřil: Vojtěch Skácel 

        Předseda Výboru MAS 


