Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 30. 1. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Zahájeno v 18,00hodin
Program:
1) Program rozvoje venkova Čl. 20
Statutární zástupkyně vítá přítomné, zdůrazňuje nutnost schůzky s jediným bodem programu ohledně změny finančního plánu a výběr jednotlivých opatření pro programový rámec PRV.
Z pléna nejsou žádné podněty k doplnění. VR schvaluje navržený program.
1) Program rozvoje venkova Čl. 20
Na uplynulých dvou schůzkách bylo rozhodnuto na zařazení tzv. čl. 20 do programového rámce PRV.
Tedy na základě rozhodnutí z 21.1. 2020 bude zrušena fiche č. 4 a nově zařazena fiche č. 8, na základě
které bude umožněno žádat na dotaci (zejména pro obce) na menší projekty. Čl. 20 dle Obecných a
specifických podmínek pro poskytnutí dotace na základě programu rozvoje venkova na období 2014 2020 platné pro rok 2020 /operace 19.2.1/ má 8 opatření. Potřebnost a absorpční kapacita byla
zjišťována dotazníkovým šetřením a dále zjišťováním potřeb při akcích pořádaných MAS (Den
otevřených dveří). VR se kloní k názoru příliš možnosti nezužovat s tím, že stejně schvaluje vyhlášení
výzvy na příslušná opatření. S ohledem na organizaci práce a animační aktivity kanceláře MAS
požaduje vyhlašovat při výzvách pouze některá opatření. Do nové fiche navrhuje nezařazovat
opatření pro hasičské zbrojnice (z důvodu nezjištěných potřeb) a opatření Stezky, kdy toto opatření
bylo z důvodu nezájmu vyňato i z prog. Rámce IROP. Do programového rámce PRV navrhuje zahrnout
níže uvedení opatření čl. 20:
a)
b)
d)
e)
f)
h)

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
Muzea a expozice pro obce

Usnesení: Výkonná rada schvaluje zařazení opatření a,b,d.e,f, a h) čl. 20 do fiche 8.
Výkonná rada schvaluje vyhlášení opatření d) a h) v nejbližší vyhlašované výzvě PRV
Skončeno v 18,45
Zapsala. G. Čermáková
Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

