Zápis z iednání Programového vúboru MAS Sokolovsko o.p.s.
Datum

zasedání: 1. 10.2019

čas zasedání:

10:00 až 11:00

Místo zasedání:

Nám. Míru 230, Březová

Přítomni:

dle prezenčnílistiny (přítomno 7 z 8 členů)

dále přítomná Anna Maria Schrócková (manažerka Programového rámce
OPŽP)a Michaela Polláková (manažerka Programového rámce PRV)

1)

Úvod

- schválení programu, zapisovate!e

a ověřovatele zápisu

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla
navržena Michaela Polláková. Za ověřovatele zápisu paníHelena Farová.
Následovalo schválení programu, který byl součástípozvánky zaslané členůmProgramového výboru,
která byla zaslána předem elektronicky. Programový výbor hlasoval o nížeuvedeném programu
jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.
Program jednání Programového výboru dne 1. 10. 2019:
1) Úvod

- schválení programu jednání, určenízapisovatele

a ověřovatele zápisu

2) Schválení výzvy OPŽP

3) Úprava alokace pro rok 2020 výzvy PRV

4) Diskuse, různé
Návrh usnesení:

Programový výbor MAS SÓkolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.
Pro 6 hlasů

proti0 hlasů

zdržel se 1 hlasů

Usnesení č. 1/6/2019/PV:
Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje v,ýše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.

2| SchválenívYzvy OPŽP
Manažerka programového rámce OPŽP připomněla obsah materiálů zaslaných členům
Programového výboru před jednáním. Přítomní členovéProgramového výboru byli seznámeni s
podrobnostmi k připravované výzvě OPŽP (3, výzva OPŽP
10. 2019.

-

Sídelnízeleň). Výzva bude vyhlášena

2.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje výzvu OPŽP na sídelnízeleň a pověřuje
manažerku programového rámce OPŽP Vtgr. Annu Marii Schróckovou k přípravě a úpravě výzev dle
požadavkůŘo opŽp.
VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.
Pro 7 hlasů

proti0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 2/6/2019/PV:
Programový v,ýbor MAS Sokolovsko projednat a schvaluje výzvu OPŽP na sídelnízeleň a pověřuje
manažerku programového rámce OPŽP Mgr. Annu Marii Schróckovou k přípravě a úpravě výzev dle
požadavkůŘo opŽp.

3)

Úprava alokace pro rok 2020 výzvy PRV

Manažerka Programového rámce PRV seznámila přítomné s připomínkami ŘO k finančnímuplánu
PRV, na základě nichž je třeba upravit výši vyhlašované alokace pro rok 2020. Úprava alokace pro
vyhlašované fiche je součástípřílohy č. 3.
Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal

a schvaluje úpravu alokace pro fiche vyhlašované

v roce 2020.
VÝsledek hlasování:
Pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 3/6/2019/PV:
Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje úpravu alokace pro fiche vyhlašované
v roce 2020.
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