Zápis z hlasování Pléna MAS Rokytná, o.p.s. Per Rollam
5. 5. 2022 do 11. 05. 2022 18:00 hod – PLMAS/11052022

Věc:
1.) Schválení přesunu zbytkové alokace z opatření 4.3.1. A Zvyšování konkurenceschopnosti
nezemědělského podnikání ve prospěch opatření 4.6.1. A Podpora konkurenceschopnosti místních
zemědělců
2.) Souhlas s aktualizací Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná,
o.p.s. Program rozvoje venkova 2014 – 2020, verze 4.0
3.) Dokumentace Výzvy č. 03 Program rozvoje venkova pro programové období 2014-2020 – Plénum
bere na vědomí.

Návrh usnesení:

1.) Schválení přesunu zbytkové alokace z opatření 4.3.1.A Zvyšování konkurenceschopnosti
nezemědělského podnikání ve prospěch opatření 4.6.1.A Podpora konkurenceschopnosti
místních zemědělců

Plénum MAS schválilo 9. 12. 2021 změnu finančního plánu SCLLD MAS Rokytná. MAS Rokytná zpracovala
dokumentaci Výzvy č. 03 PRV a má možnost, před vyhlášením výzvy provést revizi disponibilních finančních
zdrojů, které jsou aktuální v období před vyhlášením výzvy. V souvislosti s realizací projektů a předkládání
žádostí o platbu, jsou v období ke konci dubna 2022 volné disponibilní zdroje dotace v objemu 199.266,- Kč
v rámci realizovaného opatření 4.3.1. A Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělského podnikání.
Navrhujeme tyto disponibilní zdroje převést ve prospěch Výzvy č. 03 a navýšit alokaci vyhlašovaného
opatření 4.6.1. A Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců. Změna finančního plánu je přílohou
č. 1

Usnesení PLMAS/01/11052022:
Plénum MAS schvaluje přesun zbytkové alokace v objemu 199.266,- Kč z opatření 4.3.1. A Zvyšování
konkurenceschopnosti nezemědělského podnikání ve prospěch opatření 4.6.1. A Podpora
konkurenceschopnosti místních zemědělců. Plénum MAS schvaluje předloženou změnu finančního plánu
PRV.
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2.) Souhlas s aktualizací Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná,
o.p.s. Program rozvoje venkova 2014 – 2020, verze 4.0

MAS zapracovala úpravy v Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná,
o.p.s. Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a
zaručení transparentnosti verze 4.0. – viz příloha č. 2
Tyto změny jsou zapracovány v souladu s aktualizací Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora
místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) platných Č. j.: MZE3067464471/2021-14113

Usnesení PLMAS/02/11052022:
Plénum MAS schvaluje aktualizované Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS
Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020, verze 4.0

3.) Dokumentace Výzvy č. 03 Program rozvoje venkova pro programové období 2014-2020.

MAS zpracovala dokumentaci Výzvy č. 03 Programu rozvoje venkova pro programové období 2014-2020 –
výzva č. 03, FICHE 1, FICHE 4, FICHE 5, hodnotící kritéria a dokumentaci výzvy viz příloha č. 3. Dokumentaci
schvaluje Programový výbor, Plénum bere na vědomí.

Usnesení PLMAS/03/11052022:
Plénum MAS bere na vědomí dokumentaci Výzvy č. 03 Programu rozvoje venkova pro programové
období 2014-2020
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Hlasování Per rollam proběhlo ve dnech 05. 05. 2022 – 11. 05. 2022 do 18:00 hod.

Hlasování se účastnilo 28 partnerů z 38. Veřejný sektor se účastnil z 32,14 %, a žádná zájmová
skupina nepřekročila 50% hlasů.

PRO 28 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 10

Plénum MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje Usnesení:
Usnesení PLMAS/01/11052022
Plénum MAS schvaluje přesun zbytkové alokace v objemu 199.266,- Kč z opatření 4.3.1.A Zvyšování
konkurenceschopnosti nezemědělského podnikání ve prospěch opatření 4.6.1.A
Podpora
konkurenceschopnosti místních zemědělců. Plénum MAS schvaluje předloženou změnu finančního plánu
PRV.
Usnesení PLMAS/01/11052022
Plénum MAS schvaluje aktualizované Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS
Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020, verze 4.0
Usnesení PLMAS/03/11052022
Plénum MAS bere na vědomí dokumentaci Výzvy č. 03 Programu rozvoje venkova pro programové
období 2014-2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Finanční plán po změně SCLLD převod prostředků z opatření 4.3.1.A ve prospěch opatření
4.6.1.A
Příloha č. 2 - Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje
venkova 2014 – 2020, verze 4.0
Příloha č. 3 – Dokumentace Výzvy č. 03 Programu rozvoje venkova pro programové období 2014-2020

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala
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Robert
Kubala

Digitálně podepsal
Robert Kubala
Datum: 2022.05.12
10:14:35 +02'00'

