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Přehled usnesení 
přijatých na jednání programového výboru obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., 

konaném dne 29. 10. 2012 od 13,00 hod. v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s.  

v Lázních Kynžvartu 
 

Usnesení č. 1/2/X/2012/PV 

 
Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu 

jednání konaného 29. 10. 2012: 

 

1. Schválení návrhu aktualizovaného znění Fiche č. 1 – č. 6. 

2. Schválení vyhlášení 5. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 

(SPL) v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu venkova. 

3. Schválení materiálů pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů v rámci 

5. výzvy SPL. 

4. Integrovaná strategie území MAS 21, o. p. s. pro období 2014 – 2020. 

5. Různé. 
 

Usnesení č. 2/2/X/2012/PV 

 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje znění Fiche č. 1 -  č. 6  Strategického plánu 

LEADER pro období 2009- 2013 podle projednaných návrhů:  

 a/ schvaluje znění Fiche č. 1 podle projednaného návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV,  

 b/ schvaluje znění Fiche č. 2 podle projednaného návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV,  

             c/ schvaluje znění Fiche č. 3 podle projednaného návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV,  

             d/ schvaluje znění Fiche č. 4 podle projednaného návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV,  

             e/ schvaluje znění Fiche č. 5 podle projednaného návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV,  

             f/ schvaluje znění Fiche č. 6 podle projednaného  návrhu spolu se změnami, které 

vyplynou z nové Metodiky a z nových Pravidel od 18. kola příjmu žádostí PRV. 

                                                                                   
Usnesení č. 3/2/X/2012/PV 

 

Programový výbor MAS 21, o. p. s.schvaluje návrh na vyhlášení 5. výzvy Strategického plánu 

LEADER pro období 2009 – 2013 pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. v rámci 18. kola 

příjmu žádostí PRV: 

a) v termínu následujícím: 

 po schválení všech aktualizovaných Fichí na SZIF, 

 po zveřejnění finančních alokací na rok 2013, 

 po schválení Žádosti o schválení výzvy na Centrálním pracovišti Státního zemědělského 

intervenčního fondu (CP SZIF), 

b) s finanční alokací na výzvu, která vznikne součtem finanční alokace pro opatření IV. 1. 2. 

     na rok 2013 a přesunutých financí z předcházejících let, 

c) s rozdělením financí mezi jednotlivé Fiche tak, aby byl splněn předpoklad finančního plánu    

     SPL na roky 2011 – 2013. 
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Usnesení č. 4/2/X/2012/PV 
 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje pro jednání výběrové komise, které se uskuteční 

v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 5. výzvy SPL: 

a) bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve   

Fichích, která jsou součástí Manuálu pro hodnocení projektů dle projednaného návrhu, 

       b) Manuál pro hodnocení projektů dle projednaného návrhu. 

 

Usnesení č. 5/2/X/2012/PV 

 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o Integrované strategii území 

MAS 21, o. p. s. na období 2014 – 2020. 

 

V Lázních Kynžvartu, dne 29. 10. 2012 

 
                                                                                  Mgr. Vladislava Chalupková 

                                                                                 Předseda Programového výboru MAS 21, o. p. s. 

 
 


