ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ
PROGRAMOVÉHO VÝBORU PER ROLLAM
MAS Hradecký venkov dne 18. ledna 2021

Hlasování Programového výboru per rollam se konalo z důvodu nouzového stavu spojeného
s Covid-19.

Body k jednání:
1. Zpráva o plnění strategie CLLD za období 07-12/2020
2. Žádost o změnu integrované strategie

1. Zpráva o plnění strategie CLLD za období 07-12/2020
MAS má 2 x ročně povinnost předkládat Zprávu o plnění Integrované strategie (dále ISg)
v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v období 2014–2020.
Zpráva o plnění ISg za období 07-12/2020 obsahuje informace o celkovém kontextu na území.
Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace, schválené a realizované projekty a plnění
podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu.
USNESENÍ PV 1:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje Zprávu o plnění ISg CLLD za období 07-12/2020 a
pověřuje Janu Štěpánkovou k jejímu podání.
HLASOVÁNÍ: PRO:

9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení schváleno 9 hlasy.

2. Žádost o změnu integrované strategie
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pokyn k tvorbě Žádosti o změnu Integrované strategie –
finanční plány a indikátory v PR IROP. MAS Hradecký venkov má termín k 31. 1. 2021.
Finanční plán je přehled čerpání finančních prostředků z celkové alokace, kterou má naše
MAS určenou k čerpání. Finanční plány jsou upraveny na reálné čerpání v roce 2018
(skutečně proplacené ŽOP k 31. 12. 2018), v roce 2019 (skutečně proplacené ŽOP k 31. 12.
2019) a v roce 2020 (skutečně podané ŽOP k 31. 10. 2020) s ohledem na předpokládané
čerpání v letech 2021 – 2023, které vyplynulo z nového průzkumu absorpční kapacity v území.

USNESENÍ PV 2:
PV schvaluje předložené změny SCLLD ve finančních plánech. Programový výbor pověřuje
Janu Štěpánkovou podáním změny do systému.
HLASOVÁNÍ: PRO:

9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení schváleno 9 hlasy.

V Nechanicích dne 18. 1. 2021.
Zápis provedla na základě hlasování členů Programového výboru per rollam Jana
Štěpánková.

