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Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS MoheInicko, z.s.
ze dne 19. července 202L
Jednání Rady spolku bylo přítomno

5 členů(viz zápis

prezenčnílistiny)

usnášeníschopná.

-

Rada spolku je

Program:
1) Schváleníprogramu
2) Programový rámec PRV- losováníhodnotitelů 8. výzvy
3) Zpráva o realizaci SCLLD 2021/1"
4) Různé

Ad 1)
Manažerka představila zúčastněnýmprogram uvedený na pozvánce Rady spolku. Všichni přítomní
členovés programem souhlasili.
Usnesení č, 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady spolku konaného dne
19,7,2o2t.
5 PRo

Ad 2)
Vzhledem k ukončenípříjmu žádostío podporu v rámci 8, výzvy PRV ke dni 16. 7,zl2lje nutné, aby
Rada spolku vylosovat hodnotitele přijatých žádostí o dotaci. Vzhledem k počtu přijatých žádostí
Rada spolku stanovila počet hodnotitelů na tři. Před losováním byly z řad členůVýběrové komise
vyloučeny osoby, jejichž účastna hodnocenížádostío podporu by mohla zakládat střet zájmů.
Usnesení č. 2: Rada spolku vylosovala a schvaluje hodnotícíkomisi k Fichi 1 v následujícím složení:
název člena
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Mgr, Dagmar Tkáčová
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zájmová skupina

Hana Ficnarová

7sI

Miroslav stratil
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Mgr. Dagmar Tkáčová
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5 PRo

EvRopst<Á urutr
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRo Mísrruí

RozVoJ

ČR

MAS Mohelnicko, z.s.

IA$.§Yá

;idlo: U Brány 91612,789 85 Mohelnice
kancelář: Moravičany 330

[{0 lltl]'lttl(0

lC.22670157

e-mail, masmohelnicko@email.cz
web: www. masmohelnicko. cz

Usneseníč. 3: Rada spolku vylosovala a schvaluje hodnotící komisi k Fichi 7 v následujícím složení:
název člena

zájmová skupina
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Ad 3)
V rámci monitoringu a evaluace realizované strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
MAS Mohelnicko 2Ot4 - 2020 sekretariát MAS vyhotoví 2x ročně Zprávu o plnění integrované
strategie. Zpráva obsahuje informace o celkovém kontextu strategie v rámci regionu, přehled
vývoje realizace strategie, vyhlášených výzev, schválených a realizovaných projektů a plnění
strategie včetně plnění indikátorů a dodržovánífinančníhoplánu. V pořadí devátá zpráva byla
vypracována za období leden - červen 2021",
Usneseníč. 4: Rada spolku schvaluje 7právuo plněníintegrované strategie.
5 PRo

Ad 4)
K bodu Různénebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová
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