
E ;affiffi,:§[m,, @l ii§frfiiť' mH
Zápis z iednání Programového v,úboru MAS Sokolovsko o.p.s.

04.10.2o2t

14:00 až 16:00

MAS Sokolovsko o,p.s, Ondříčkova 537, Sokolov

dle prezenční listiny (přítomno 6 z 8 členů)

dále přítomná Mgr. Michaela Polláková (manažerka Programového rámce
PRV)

1l Úvod - schválení programu, zapisovatete a ověřovatele zápisu

Jednání zahájila ve 14:00 hodin Mgr. Michaela Po]láková konstatováním usnášeníschopnosti (přítomno
6z8č]enůvýboru).

Schválení ověřovatele a zapisovatele jednání

lng. Petr Janura navrhl za zapisovatele Mgr. Michaelu Pollákovou (manažerka Programového rámce
PRV) a za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Gaudka. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Schválení programu iednání

Mgr. Michaela Polláková zopakovala přítomným program jednání, ktený všichni obdrželi předem
elektronicky, zároveň informovala přítomné o výměně zástupce Krajské hospodářské komory
Karlovarského kraje v rámci Programového výboru. Místo Mgr. Kříže bude v rámci Programového
výboru nově působit lng. Lenka Mansfeldová. Programový výbor vzal tuto změnu na vědomí.
Programoui výbor hlasoval o níže uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli
zápisu.

Program jednání Programového výboru dne 04. t0.2O21:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Rozdělení zbytkové alokace pro výzvu č, 6 mezi vybrané fiche

3) Diskuze, různé

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje uýše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Mgr. Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Gaudka.

Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomni:
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Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

U sneseni č. ! l 6 l 2o2l l Pv I

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Mgr. Michaelu PoIlákovou a ověřovatele zápasu Zdeňka Gaudka.

2| Rozdělení zbytkové a|okace pro uýzvu č. 6 mezi vybrané fiche

Mgr. Polláková informoval o tom, že dle předběžných informacíSZlFu bude možné vyhlásit výzvu č, 6
již v listopadu, s termínem registrace na RO SZlF po začátku února 2O22. Dřívější vyhlášení výzvy oproti
zvyklostem v rámci PRV MAS Sokolovsko je nutné z dŮvodu nutnosti zazávazkování 90 % alokace do

konce roku 2022, aby nebyla MAS Sokolovsko krácena alokace přechodného období.
Bylo nastíněno dosavadní čerpání v rámci PRV a bylo následně diskutováno rozdělení alokace mezi

vybrané fiche pro výzvu č. 6.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a navrhuje rozdělení zbyvajicí alokace, která je přes 9,2

milionu Kč do následujících fichí F2 Podpora zemědělských podniků, F5 Podpora jiného drobného
podnikání a F9 Základní infrastruktura venkova v poměru 30% (F2|,30 % (F5) a aO % (F9|.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti0 hlasů zdržel se 0 hlasů

U snesení č. 2 l 6 l 2O2L l PV z

programový výbor MAS Sokolovsko projednal a navrhuje rozdělení zbývající alokace, která je přes

9,2 milionu Kč do následujících fichí F2 Podpora zemědělských podniků, F5 Podpora jiného drobného
podnikání a F9 Základní infrastruktura venkova v poměru 3O%o (í2|,30 % (F5} a 4OoÁ |F9|.
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V Sokolově dne 04. L0.2O2L

Zapsala: Mgr. Michaela Polláková

Ověřil: Zdeněk Gaudek

Předseda Programového výboru: lng. Petr

Přílohy:

Příloha č. 1- prezenční listina (neveřejná příloha)


