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Zápis/usnesení z jednání Rady spo!ku MAS Mohelnicko, z.s.

ze dne 13. dubna2O2L

Jednání Rady spolku bylo přítomno 6 členů (viz zápis prezenční listiny) - Rada spolku je
usn ášen íschopn á.

Program:
1) Schváleníprogramu
2) Programový rámec PRV - losování hodnotitelů 7 , výzvy
3) Různé

Ad 1)
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Rady spolku. Všichni přítomní
členové s programem souhlasili.

Usnesení č. ].: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady spolku konaného dne
L3,4.2o2t 6 PRo

Ad 2)
Vzhledem k ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci 7, výzvy PRV ke dni 2. 4.zoZtje nutné, aby
Rada spolku vylosovala hodnotitele přijatých žádostí o dotaci. Vzhledem k počtu přijatých žádostí
Rada spolku stanovila počet hodnotitelů na tři, Před losováním byly z řad členů Výběrové komise
vyloučeny osoby, jejichž účast na hodnocenížádostío podporu by mohla zakládat střet zájmů,

Usnesení č. 2: Rada spolku vylosovala a schvaluje hodnotící komisi k Fichi ]. v následujícím složení:
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obec palonín Hana Ficnarová zs7

Spolek ručních řemesel
Mohelnice

vlasta Jirásková Zs5

Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová zs6

6 PRo
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evnopsrA urute
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operaění program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR
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Usneseníč. 3: Rada spolku vylosovala a schvaluje hodnotící komisi k Fichi 7 v následujícím složení:

Ad 3)
K bodu Různé nebyly žádné připomínky,

Zapsala: Lenka Vlasová ,/k or,, ',/.r/rl
Ověřovatel: lng. Zdeněk Fischgr ŽY4J(

JiříKvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.
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Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační pro9ram
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úsovsro AGRo, s.r.o. Bc. Lenka Horká zs2

Automotoklub Mohelnice v AČR Miroslav stratil Zs5

Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová zs6

6 PRo

G

fuíÁ§_.:§iťjo

tr#í{ť[flďf,f;tr8


