
Zápis z jednání Programového výboru'MAS Sokolovsko o.p.s.

konaného dne 08.08.2019 od L4,3O hod.

v zasedací místnosti kanceláře MAS Sokolovsko, Březová

Přítomní:

Členové Programového v,ýboru, pracovnice MAS (dle př. č. 1- prezenční listina)

:
Program:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Projednání fichí na rok2020 vyhlašovaných v rámci PRV, přesuny alokací
3) Projednání a úpravy indikátorů PRV
4| Projednání a schválení upraveného Programového rámce PRV

, 5) Diskuse, různé

Ad 1} Úvod
'.

, Jednání zahájil ve ].4:30 předseda Programového uýboru lng. Petr Janura konstatováním, že

i Programový výbor je usnášeníschopný (přítomno 5 z 8 členů výboru).

Schválení ověřovatele a zapisovatele jednání

lng. Petr Janura jmenoval za zapisovateIe - Mgr. Mlchaelu Pollákovou, manažerku pro PRV
kanceláře MAS a za ověřovatele zápisu navrhl Helenu Farovou. Nebyl vznesen žádnÝ
protinávrh.

Schválení programu jednání

Mgr. Michaela Polláková zopakovala přítomným program jednání, který všichni obdrželi
předem elektronlcky, seznámila je s obsahem jednotlivých bodů jednání. K návrhu programu

nebyly připomínky.

pr běh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
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Usneseni č. ]./5/2019/PV

Programov, v bor schvá!il zapisovatelku jednání Mgr. Michaelu Pollákovou, jako

ově ovatele zápisu Helenu Farovou a zároveň schváIil protram jednání v p edložené
podobě.

Ad 2l Proiednání fichí na rok 2020 whlašovanÝch v rámci PRV. p esunv alokací

Mgr. Michaela PolIáková informovala p ítomné o chystané u zvě č. 4 PRV, která by měla b,it
vyhlášena v roce 2O2O. Na základě proběhlé evaluace SCLLD MAS Sokolovsko nebudou v roce

2O2O již vyhlašovány následující fiche:

o Fiche 1vzdělávání pro rozvoj venkova

o Fiche 4 Podpora zemědělství

o Fiche 7 Spolupráce subjektrj v zemědělství a zpracování zemědělsk, ch produktri

A zároveň MAS Sokolovsko upouští od projektu spolupráce MAS a prost edky z něho
p esouvá do operace I9.2.I.

K vyhlášení v roce 2020 tak zristávají tyto fiche:

o Fiche 2 podpora zemědělsk, ch podnik

o Fiche 3 podpora lesnictví

o Fiche 5 podpora jiného drobného podnikání

o Fiche 6 rozvoj rekreačních funkcí |esa

Nově bude za azena Fiche 9 základní infrastruktura venkova na zákIadě možnosti
implementace č!. 20Základní služby a obnova vesnic ve venkovskt ch oblastech.

S ohledem na za azení nové fiche a nevyhlášení někter, ch fichí, je nutné upravit a p esunout
alokace pro jednotlivé fiche. Podklady k prostudování obdrželi členové PV p edem. Mgr.
Polláková p ednesla návrh na p esuny finančních prost edk pro jednotlivé fiche. Tento
návrh byl následně diskutován mezi členy Programového vliboru. Po diskuzi vyzvala Mgr.
Polláková p ítomná k hlasování o konečné formě alokace pro 4. v zvu PRV MAS Sokolovsko
v roce 2O2O.

Proběhlo hlasování o návrhu v nástedujícím znění:



Návrh usnesení:

Programov, v, bor MAS Sokolovsko schva|uje alokace pro jednotlivé fiche pro 4. v,zvu PRV
v roce 2020 dle p ílohy č. 2.

pr běh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usneseni č. 2/5/2019/PV

Programov, v, bor MAS Sokolovsko schvaluje alokace pro jednotlivé fiche pro 4. v,zvu PRV
v roce 2020 dle p ílohy č. 2.

Ad 3) Projednání a ripravy indikátorri

Mgr. Polláková informovata p ítomné o procesu p ípravy změny SCLLD, mimo jiné i pro

Programov, rámec PRV, což zahrnuje také aktualizaci monitorovacích indikátorrj. Úpravy
indikátorťr byly zaslány člen m PV p edem v rámci dokumentu upraveného Programového

,, rámce. Mgr. Polláková informovala p ítomné o indikátorech ve vztahu k vyhIášen, m 3
, vyzvám PRV MAS Sokolovsko. Proběhla diskuze nad monitorovacími indikátory pro 2.

i. polovinu reallzace SCLLD. Následně Mgr, Polláková vyzvala p ítomné o hlasování o konečné
; formě nastavení indikátorťr.

Proběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

Programov, v, bor MAS Sokolovsko schvaluje nastavení indikátor pro jednotl|vé fiche dle
p ílohy č. 3.

pr běh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usneseni č. 3/5/2019/PV

Programou v,bor MAS Sokolovsko schvaluje nastavení indikátorrj pro jednotlivé fiche dle .,

p ílohy č. 3.
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Ad 4) Projednání upraveného Programového rámce PRV

Mgr. Polláková informovala přítomné o změnách, které MAS provedla v PR PRV a které
budou zahrnuty do změny SCLLD a předloženy ke schválení ŘO. Podklad s upraveným PR PRV

obdržell členové v předstihu. K předloženému návrhu nebyly připomínky.

Proběhlo hIasování o předloženém návrhu úprav Programového rámce PRV.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje předložený návrh úprav Programového rámce
PRV a zároveň pověřuje Mgr. Michaela Pollákovou, případně jiné pracovnice kanceláře MAS,
k případné aktua!izaci a zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

pr běh hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usneseni č. 4/5/2019/PV

Programovt v, bor MAS Sokolovsko schvaluje p edložen, návrh prav Programového rámce
PRV a zároveň pově uje Mgr. Michaela Pollákovou, p ípadně jiné pracovnice kancelá e MAS,
k p ípadné aktualizaci a zapracování p ipomínek ze strany Řídícího orgánu.

Ad 4} Diskuse, závěr

Mgr. Polláková poděkovala všem za učast

Po vyčerpání programu bylo v ].6:00 jednání Programového v, boru ukončeno.

V B ezové, dne 08. 08.2OL9
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Zapsala:Mgr.MichaetaPolláková..................ffi.Ř...:..,

Ově ila: Helena Farová ď,

-r)--
PedsedaProgramovéhov'boru:lng.Petrl^n,,"k.u.......

Seznam p íloh zápisu:

P íloha č. 1: Prezenční listina

P íloha č. 2 : P esunyalokacía konečná v, še alokace prou zvu č. 4v roce 2020

P íloha č. 3: Úprava monitorovacích indikátorrj PRV
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Krajská hospodá ská komora Karlovarského kraje Mgr.Stanislav K íž

Srdce a čin, o. p.s lng. Petr Beránek

Benefin PFC s.r.o. lva kalátová #*-W
Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r. o. Kurt Hnát ď
Helena Farová {.,ry,, 1

Římskokatolická farnost Loket lCDr. Ji í Majkov r tJ
,*{3 "í

Město Habartov lng. Petr Janura W
Město chodov lng. Zdeněk Gaudek ti, -Cr

3ĎM6 }fu ? ť, bit-,&" $lrr ,frPtx_r' lť}n,,,q \\ fr'%, 
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P íloha č.2

1 500 000 500 000 z ru šit 0

2 10 000 000 1 191 900 6 088 540 7 280 440 2 7L9 560 500 000 zFt,1 000 000 zF4 4 2I9 560
3 5 000 000 3 984 993 3 984 993 1 015 oo7 1 000 000 zF4 2 oI5 007
4 5 000 000 676 252 676 252 4 323 748 z ru šit 0

5 L7 945 22a 3 018 636 3 5I2 sLL 3 o42 165 9 573 31z 8371 908 pon ížto5000000 3 3vI908
6 6 500 000 4 670 487 4 670 487 L 829 513 pon ížt o 300 000 I 529 513

7 1 000 000 581 522 581 52z 4I8 478 zrušit 0

8 2 L92 160 2 I92 160 z rušit 0

9

2 323 748 z F4,5 000 000 z F5,

300 000 z F6, 418478 z F7 ,

2!92 000 zt8
Lo 234 386

su ma 48 L37 380 4 210 536 18 932 783 3 623 687 26 767 006 2L 37o 374 2L 37a 374



P íloha č" 3
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Monitorovací indikáta

Monitorovací indikáto

§=ďgďee # pee"*gsďď*g #w gg ###ďsfu,*ďs p*#sqs&c&

u pro fichi 1 p ed ávání znalostí a informační akce

u pro fichi tr F ed ávání znalastí a informační akce

Monitorovací indikáto ku pro fichi 2 Investice do zemědělskÝch

Monitorovací indikáto ro íichi 2 lnvestice do zeměd



a. :, ,. J 1|,,.,....,

Monitorovací indikátory výsledku pro fichi 3 Lesnická infrastruktura

Celková délka lesních
počet km

cest

Monitorovací indikáto ro íichi 3 Lesnická inťrastruktura

ritiiii+t+tiuírl

Fočet podpo enych
podnik /p íjemc

po,dniky

počet km 1é* 3#,6

Fiche 4 Zemědělskó infrastruktura

+iirXuiiiurutiii

celková délka cest

Wf t \/ fzprlstupnenl
pozernk , zvyšení
prostupnosti krajiny a
její diverzifikace

v sturytoká
iiii#

vací indiro
li

Monito p
l,

E! pro fichi 4 Zemědělská infrastruktura

Počet podpo enych
podnik /p íjemcti

Monitorovací indikátory v sledku pro íichi 4 Zemědělská infrastruktura

r

podniky



Fiche 5 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělslcých činností

Monitorovací indikátory výsledku pro fichi 5 Podpora investic nazaložení nebo rozvoj
nezernědělskÝch činností

nezemědělskÝch čin ností

ffigFe# #;W*prgrď ď&ďď f ď ďs Eugs#ce e"- ďesď#&

Monitorovací inďikáto ledku í}ro íichi 6 Ne roduktivní investice v lesích

Monitorovací in tuptl í}ro fichi 6 Nennoduktivní investice v lesích

Monitorovací indikátory v stupu pro fichi 5 Podpora investic naza|ožení nebo rozvoj
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Monitorovací indikáto ku nro frchi 7 l{orizontální a vertikální s

Monitorovací indikáto tunu pro fichi 7 ÍJ.orizontální a vertikální spolupráce

í;'i.t::i,et: # {:.ÍÉ;:t!ť:r:iÉ! qulílagrr.llt_ln;; 7,: y1,;1rpt.:;:i. 1,1,i!t,,t.l:íil.,.! ,i".ť-,'.,áiť}fil,ťť

Monitorovací indikátory v sledku pro fichi 8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy
LEADER
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