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Zápis z jednání Programového výboru  

MAS Podhůří Železných hor, konaného dne 11. 12. 2017 
 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: paní Jana Baladová 

Ověřovatel: paní Ing. Alena Jandová 

 

Program jednání: 

 

1. Úvod – Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru 

2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Tvorba kritérií pro FICHE do PRV 

4. Interní postupy IROP 

5. 4. Výzva-IROP-Podpora sociálního začleňování 

6. Harmonogram výzev pro IROP na rok 2018 

7. Závěr 

 

 

1) Předseda programového výboru pan Ing. Karel Musílek přivítal přítomné členy a v 15:00 

zahájil jednání. 

 

 

2) Předseda programového výboru seznámil přítomné členy s programem jednání. Jako 

zapisovatele navrhl pí. Baladovou a ověřovatele zápisu pí. Jandovou. 

Usnesení č. 1: Programový výbor schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. 

 

Hlasování: Pro – 7  Proti - 0  Zdržel se - 0 

 

 

3) Paní ředitelka informovala o programu PRV, zde jsme předložily na SZIF ke 

konzultaci schválené FICHE, které schválil programový výbor na minulém zasedání. SZIF 

měl u předložených FICHIÍ výhrady k některým kritériím, proto byla programovým výborem 

nastavena nová kritéria.  

Paní ředitelka představila programovému výboru další vypracované FICHE k projednání a 

nastavení kritérií. Programový výbor projednal a nastavil kritéria u FICHE č. 2 s názvem 

„Pořízení moderní lesnické techniky a technologií“. Dále se nastavila kritéria u FICHE č. 1 

„Lesnická infrastruktura“, a FICHE č. 4. „Pozemkové úpravy “. 

 

Usnesení č. 2: Programový výbor schvaluje nastavení nových kritérií u projednaných FICHIÍ 

ze dne 1.11.2017. Dále schvaluje FICHI č. 1. „Lesnická infrastruktura“, FICHI č. 2. „Pořízení 
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moderní lesnické techniky a technologií“ a FICHI č. 4. „Pozemkové úpravy“ připravené do 

Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro - 7  Proti - 0  Zdržel se – 0  

 

 

4) Paní ředitelka dále informovala o Interních postupech předložených z ŘO IROP, 

kterými se musíme nově řídit. Předepsané podmínky byly zapracovány do Interních postupů 

MAS Podhůří Železných hor. Členové programového výboru prodiskutovali a nastavili znění 

Interních postupů. 

 

Usnesení č. 3: Programový výbor schvaluje Interní postupy MAS Podhůří Železných hor 

k dotačnímu programu IROP v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro - 7  Proti - 0  Zdržel se – 0  

 

 

5) Paní ředitelka předala slovo paní Janě Baladové, která předložila k projednání 

připravenou 4. výzvu MAS Podhůří Železných hor-IROP-Podpora sociálního začleňování. 

K předložené výzvě a nastaveným kritériím neměl nikdo připomínky. 

 

Usnesení č. 4: Programový výbor schvaluje 4. výzvu MAS Podhůří Železných hor-IROP-

Podpora sociálního začleňování v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro - 7  Proti - 0  Zdržel se – 0  

 

 

6) Paní ředitelka představila přítomným návrh Harmonogramu výzev pro rok 2018 

z dotačního programu IROP. 

 

Usnesení č. 5: Programový výbor schvaluje Harmonogram výzev pro rok 2018 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro - 7  Proti - 0  Zdržel se – 0  

 

 

7) Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným a v 16:20 h. ukončil jednání. 

 

 

 

Předseda programového výboru: Ing. Karel Musílek  

 

Ověřila: Ing. Alena Jandová 

 

Zapsala: Jana Baladová  

 

 


