
 

 

Zápis z hlasování Programového Výboru MAS Rokytná, o.p.s.  

PVMAS11052022 ke dni 11. 5. 2022 – Per rollam  

od 06. 05. 2022 – 11. 5. 2022 16:00 hod 

 

Věc:  

1) Souhlas s aktualizací Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, 
o.p.s. Program rozvoje venkova 2014 – 2020, verze 4.0 

2) Schválení výzvy - Výzva MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

1) Aktualizace Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. 
Program rozvoje venkova 2014-2020, verze 4.0 
 

Na základě aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž 

strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, MAS Rokytná 

provedla zapracování aktualizovaných požadavků do Interních postupů pro podání, hodnocení a 

výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020 a předkládá úpravu verze 

4.0 ke schválení. Interní postupy jsou přílohou, aktualizované pasáže jsou pro přehlednost 

zvýrazněny. 

Návrh Usnesení PVMAS/01/11052022:  

Programový výbor MAS Rokytné schvaluje Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů 

MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020, verze 4.0 

 

2) Schválení výzvy - Výzva MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 

MAS Rokytná připravila výzvu č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu venkova na období 2014-2020 na FICHE 1, FICHE 4 a FICHE 5 v objemu zbytkové alokace 

schválených finančních plánů v SCLLD MAS ROKYTNÁ. 

MAS Rokytná předkládá ke schválení připravenou výzvu (v příloze) s alokací celkové výše dotace 

v objemu 18.749.837,- Kč.  Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 4 a 5. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 3. výzvu 



 

 

 

Návrh Usnesení PVMAS/02/11052022:  

Programový výbor MAS Rokytné schvaluje výzvu č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1. Programu venkova na období 2014-2020 

Hlasování Per rollam proběhlo ve dnech od 6. 5. 2022  - 11. 5. 2022 16:00 hod. 

Hlasování se účastnilo 8 členů Programového výboru, 1 člen nehlasoval/zdržel se. Veřejný sektor a 

ani žádná zájmová skupina nepřekročila 50% hlasů. 

PRO 8 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1 

Programový výbor schvaluje níže uvedená usnesení: 

Usnesení PVMAS/01/11052022: Programový výbor MAS Rokytné schvaluje Interní postupy pro 

podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020, 

verze 4.0 

Usnesení PVMAS/02/11052022: Programový výbor MAS Rokytné schvaluje Výzvu č. 03 

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu venkova na období 2014-2020 

 

Přílohy Usnesení:  

Příloha č. 1 - Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020, verze 4.0 (změny vyznačeny žlutě) 

Příloha č. 2 – Dokumentace Výzvy č. 03 Programu rozvoje venkova pro programové období 2014-

2020 

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala 

F1 

Podpora 

konkurenceschopnosti 

místních zemědělců 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 
3.771.567,- Kč 

F4 

Podpora 

konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a 

lesnických produktů 

Článek 26, odstavec 1., písmeno b) -  

Investice do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

478.270,- Kč 

F5 

Investice do sportovišť a 

dalšího zázemí pro volný 

čas spolkovou činnost 

Článek 20 -  Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech 
14.500.000 Kč 
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