
 

 

 

Zápis z hlasování Pléna MAS Rokytná, o.p.s. Per rollam  

20. 04. 2021 – 26. 04. 2021 do 12:00 hod 

 

Věc: Souhlas se změnou území působnosti MAS Rokytná, 

rozšíření území o obce Klučov, Petrůvky, Střítež a 

Mikulovice, pro období  2014-2020  přechodné období PRV. 

 

Návrh usnesení: 

1. Rozšíření území MAS Rokytné pro období 2014 – 2020 přechodné období PRV. 
 

 
V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 

2014–2020, verze 4 (dále "MPIN"), je možné v návaznosti na mid-term evaluaci SCLLD rozšířit 

vymezené území SCLLD, resp. území působnosti MAS. Území působnosti MAS je možné 

rozšířit o dosavadní "bílá místa" (připojení nové obce, tj. obce, která v rámci standardizace 

MAS nesouhlasila se zařazením do územní působnosti žádné MAS, obce, která byla zařazena 

do MAS, která zanikla, nebo její SCLLD nebyla podpořena k realizaci, nebo bývalého 

vojenského újezdu). 

V Programu rozvoje venkova dojde v rámci tzv. „přechodného období“ k prodloužení 

realizace stávajícího PRV o 2 roky a odpovídajícímu navýšení alokace. Při stanovení alokace 

pro přechodné období bude MZe vycházet z území působnosti MAS pro programové období 

2014 – 2020.  

V případě, že MAS rozšíří území své působnosti o tzv. „bílá místa“, má nejpozději do 

30.4.2021 možnost prostřednictvím Žádosti o změnu ISg upravit území působnosti pro PO 

2014-2020. Aby byla změna území zohledněna pro výpočet alokace na přechodné období, 

musí být Žádost o změnu schválena do 15.5.2021. 

Při zasedání Pléna, 12. 12. 2019 schválilo plénum rozšíření území působnosti MAS Rokytné o 

obec Klučov. MAS Rokytná byla oslovena obcí Mikulovice se zájmem o vstup do MAS 

Rokytné. A následně MAS Rokytná oslovila obce Petrůvky a Střítež, které nejsou v žádné MAS, 

s informací o možnosti vstupu do území působnosti do MAS Rokytná.  Obce Petrůvky i Střítež 

projednaly schválení území působnosti v MAS Rokytná na zastupitelstvu obce a území 

působnost byla schválena.  



 

 

Pracovníci MAS konzultovali změnu území s MMR. Návrh rozšíření území působnosti MAS byl 

schválen, tak jak Vám ji předkládáme (viz přiložená nová mapa území působnosti MAS), a po 

schválení Usnesení Plénem bude podána změna v systému MS2014+. 

 

Návrh Usnesení PLMAS/01/26042021: Plénum MAS Rokytné schvaluje rozšíření území 

působnosti MAS Rokytná o obce Klučov, Petrůvky, Střítež a Mikulovice pro období 2014 – 

2020 (přechodné období PRV) 

 

Hlasováním Per Rollam proběhlo ve dnech 20. 04. 2021 – 26. 04. 2021 do 12:00 hod. 

Hlasování se účastnilo 25 partnerů. Veřejný sektor se účastnil z 28%, a žádná zájmová skupina 

nepřekročila 50% hlasů. 

PRO 25 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 13 

 

Plénum MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje Usnesení PLMAS/01/26042021: 

Usnesení PLMAS/01/26042021: Plénum MAS Rokytné schvaluje rozšíření území působnosti 

MAS Rokytná o obce Klučov, Petrůvky, Střítež a Mikulovice pro období 2014 – 2020  

(přechodné období PRV) 

 

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala 
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