
 

 

Zápis z jednání Představenstva 

Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. 15. 10. 2020 

Program: 

1. Schválení změny sídla Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

2. Projednání a schválení výzvy č. 5 PRV, článek 20 

3. Zhodnocení čerpání operačních programů za programové období 2014–2020 

4. Příprava na programové období 2021-2027 

5. Různé 

Místo:   Komenského 187, Hlinsko 539 01 

Účastníci:   Dle prezenční listiny 

 
1. Předseda informoval přítomné členy o změně sídla MAS. Kancelář a sídlo MAS Hlinecko bude nově 

na adrese Komenského 187, Hlinsko 539 01. 

Předseda zahájil hlasování: 

Představenstvo schvaluje změnu adresy sídla a kanceláře MAS Hlinecko – Komenského 187, Hlinsko 

539 01. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

2. Představenstvo projednalo zrušení podání žádosti o podporu projektu spolupráce s MAS Skutečsko, 

Košumbersko a Chrastecko s názvem Poznejte naše regiony (fiche 5) a následné navýšení alokace 

fiche 7 Podpora rozvoje života na venkově (článek 20 PRV, aktivity zaměřené na hasičské zbrojnice, 

kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven a veřejná prostranství v obcích) o finance z fiche 5 

(555 000 Kč). Představenstvo pověřilo kancelář k vyřízení žádosti o změnu strategie, přípravu 

a vyhlášení 5. výzvy PRV. 

Předseda zahájil hlasování: 

Představenstvo schvaluje přesunutí alokace z fiche 5 do fiche 7, přípravu žádosti o změnu strategie, 

přípravu a vyhlášení 5. výzvy s alokací 4 783 410 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

3. Projektová manažerka informovala členy o aktuálním stavu čerpání PRV, IROP, OPZ a OPŽP v období 

2014-2020. 

Představenstvo bere na vědomí stav čerpání operačních programů v období 2014-2020. 

4. Projektová manažerka informovala členy o přípravě strategie MAS Hlinecko na programové období 

2021-2027 a o stavu vyjednávání operačních programů pro MAS. 

Představenstvo bere na vědomí přípravu na programové období 2014-2020. 

  



 
 

5. Různé 

Projektová manažerka informovala členy předtsvenstva o tom, že i nadále MAS pomáhá školám 

v realizaci projektu Šablony II, připravuje žádosti ve výzvě Šablony III, a i přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci pokračuje v realizaci projektu MAP II. 

 

 

Zapsala Lenka Šustrová 

 

 

V Hlinsku 15. 10. 2020  

 

 

 

 

Schválil…………………………………………………… 

Ing. Martin Pavliš 
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