
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 28.8.2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

Zahájeno v 15,30hodin  

Program: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Schválení předvybraných projektů z 3. (5. výzvy) PRV 

3) Schválení interních postupů PRV 

4) Harmonogram výzev OPZ a IROP na r. 19/20 

5)  Různé  

- Schválení doplněné evaluační zprávy 

- Informace o alokaci PRV, žádost o přezkum 

- Informace o činnosti 

  

 

1)  Zahájení, schválení programu 

Jednání VR zahajuje předsedkyně spolku, po zahájení předává slovo G. 

Čermákové.  Přítomní seznámeni s programem a jeho strukturou, není 

vnesen návrh na doplnění programu:  

Usnesení: VR schvaluje navržený program 

Hlasováno 6 pro- 0proti-0zdržel se 

 

2)  Schválení předvybraných projektů 3. (5. výzvy) PRV 

Výzva vyla vyhlášena od 3.6. 2019 do 15.7. 2019, byla snaha umožnit žadatelům co 

nejdelší lhůtu k přípravě a podání projektových žádostí. Do třech opatření bylo 

registrováno 12 projektových žádostí, přičemž největší zájem byl o opatření F2 – 

Modernizace zemědělských podniků.  Tam bylo alokováno 5 200 000,- Kč, převis nad 

stanovenou alokací byl cca 60%. 

Seznam hodnocených projektů s přiděleným počtem bodů je přílohou 1 zápisu. 

V opatření F1 je registrován jeden projekt a alokace je postačující, v opatřen F2 je 

registrováno 9 projektů a sedmý hraniční bude muset ponížit alokaci o cca 100 000,-Kč. 

V opatření F3 jsou registrovány dva projekty a alokace je postačující. 

Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření 

způsobilosti., za předpokladu, že žadatel hraničního projektu s  výší dotace 

souhlasí. 

Hlasováno 6 pro- 0proti-0zdržel se 

 

3) Schválení Interních postupů PRV 

V průběhu administrace výzvy vyšlo najevo, že lhůty dané Pravidly pro opatření 19.2.1. 

nejsou v souladu s Interními postupy MAS Vyhlídky,z.s. pro PRV. Na tuto skutečnost 

upozornila i Monitorovací a kontrolní komise, která projednávala odvolání žadatele, 

který včas nedoplnil svoji projektovou žádost  a v odvolání poukázal na  rozdílné lhůty 

pro doplnění. Interní postupy byly upraveny dle Pravidel PRV tak, že nadřazenou 

normou budou Pravidla PRV pro čl 19.2.1. 

Usnesení: VR schvaluje doplněné a upravené Interní postupy pro PRV 

 

4) Schválení  harmonogramů výzev na OPZ a IROP na r- 2019/2020 

MAS má povinnost zaslat řídícím orgánů harmonogram výzev pro jednotlivá 

opatření. Časový odhad závisí na součinnosti ŘO při vyhlašování výzev. Každou 

výzvu by měla schvalovat výkonná rada. Finanční plán alokací výzev byl 

schválen VR v červenci t.r. Po diskuzi je navrženo schválit harmonogram 

s pověřením kanceláře vyhlašovat výzvy na základě časových dispozic jejich 

přípravy a připravenosti žadatelů. 



Usnesení: VR schvaluje harmonogram výzev OPZ a IROP na r. 2019/2020 s tím, 

že MAS bude vyhlašovat výzvy základě časových dispozic jejich přípravy a 

připravenosti žadatelů 

Hlasováno 6 pro- 0proti-0zdržel se 

 

 

5) Různé 

5.1.Evaluační zpráva 

Evaluační zpráva byla vrácena k doplnění,.bylo zapotřebí doplnit část C-, která se týká 

výstupů a výsledků implementace SCLLD. 

Usnesení: VR schvaluje doplněnou Evaluační zprávu 

Hlasováno 6pro- 0 proti-0 zdržel se 

              5.2. Alokace PRV 

               Jak bylo předpokládáno, byla oficiálně doručena zpráva o přezkum. Žádosti  

               nebylo vyhověno, s odkazem na později vydaná Pravidla pro čl.19 PRV. Věc      

               postoupena NS MAS ČR s vysvětlením, proč nebylo závazkováno ve větší     

               míře (termínové omezení vyhlašování výzev a registrace projektů, limity způs.   

               výdajů a dlouhé lhůty pro konzultace). 

               VR bere informace na vědomí 

               5.3. Informace o činnosti 

                Probíhá příprava výzev, administrace reg. žádostí, příprava projektů Spolupráce v   

                PRV. Působení V TO Mělnicko- Kokořínsko – informace o aktivitách. 
  VR bere informace na vědomí 

 

Skončeno 18,30 

Zapsala G. Čermáková 
 

 

 

 

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 


