
Zasedání Programového výboru Královská stezka dne 6. 3. 2017 od 16:30 hodin 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Marie Kudrnová 

Omluven:  

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 16:30. Bylo konstatováno, že zasedání Programového 

výboru bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 7 členů Programového výboru ve 

správném zastoupení partnerů.   

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Je navrženo, aby zapisovatelem byla Karolína Ortová, ověřovateli pan Luděk Šíma a paní Marie 

Kudrnová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i 

přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a paní Marii Kudrnovou. Zapisovatelem 

slečnu Karolínu Ortovou.  

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Výzvy a Fiche 

Programový výbor byl zahájen úvodním slovem paní Jaroslavy Dvořákové. Paní Dvořáková zhodnotila 

činnost MAS za poslední rok 2016 a seznámila všechny partnery s aktualitami a řešenými problémy. 

Pan Charouzek představuje již Místní akční skupinou Královská stezka vyhlášenou výzvu z Programu 

rozvoje venkova. 

2. Podání, hodnocení a výběr projektů MAS Královská stezka o.p.s. 

MAS intenzivně komunikuje s žadateli a v rámci úvodních seminářů seznamuje žadatele 

s podmínkami výzvy a postupem podání Žádosti o dotaci na MAS. Připravena je také výzva 

z Operačního programu Zaměstnanost – Sociální služby a výzva z IROP – Kulturní památky. Vyhlášení 

těchto výzev se předpokládá v měsíci březnu. Pan Charouzek představil výzvu, bodovací kritéria a 

interní postupy IROP, programový výbor dále řešil znění výzvy a bodovací kritéria, prošel interní 

postupy  a p. Charouzek dává hlasovat o schválení vyhlášení výzev PV upravených výzev. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje znění a  vyhlášení výzev z programů OPZ a IROP včetně hodnotících 

kritérií a také interní postupy pro IROP. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 



3. Aktuality 

Představení nastavení hodnotících kritérií pro jednotlivé Fiche. Preferenční kritéria jsou stanovena 

MAS a jsou součástí Žádosti o dotaci.  

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nejsou, jednání Programového výboru plynule přešlo do jednání Správní rady. 

 

Usnesení ze zasedání Programového výboru MAS Královské stezky ze d ne 6. 3. 2017 od 16:30 

hodin. 

Programový Výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a paní Marii Kudrnovou. 

Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.  

2. Programový výbor odsouhlasuje znění a  vyhlášení výzev z programů OPZ a IROP včetně 

hodnotících kritérií a také interní postupy pro IROP. 

 

Zapisovatel – Karolína Ortová ………………………………………….. 

Ověřovatelé – Luděk Šíma………………………………………… 

Marie Kudrnová………………………………………… 

 


