
ZÁPIS Z PŘEDSTAVENSVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, z. s. 
JEDNÁNÍ PROBĚHLO KORESPONDEČNÍ FORMOU (E-MAILEM) 

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 
 
Místo a čas konání: korespondenční formou (e-mailem) hlasování per rollam 

od 27. 1. 2021 od 15:00 hodin do 29. 1. 2021 do 14:00 hodin 

Hlasování per rollam se zúčastnilo: 7 členů  

Omluveno: 0 členů 

Neomluveno: 0 členů 

 

Program: 

1. Vyhlášení 5. výzvy PRV s fichí č. 7 Podpora rozvoje života na venkově a nové 

interní postupy MAS 

2. Podání předregistrační žádosti do Modernizačního fondu 

3. Účast v platformě MASky a venkovská mládež 

 

1. Vyhlášení 5. výzvy PRV s fichí č. 7 Podpora rozvoje života na venkově a nové 

interní postupy MAS 

Členové Představenstva MAS se seznámili s návrhem 5. výzvy PRV MAS Hlinecko, která 

obsahuje jednu fichi č. 7 Podpora rozvoje života na venkově, a aktualizovanými interními 

předpisy MAS Hlinecko. Návrh výzvy byl zaslán e-mailem společně s pozvánkou k hlasování 

per rollam.  

Usnesení: Představenstvo MAS souhlasí se zněním 5. výzvy PRV (fiche č. 7 Podpora rozvoje 

života na venkově), interních předpisů MAS Hlinecko a s vyhlášením výzvy 15. 2. 2021, 

případně později – v závislosti na schválení výzvy i změny strategie ŘO.  

2. Podání předregistrační žádosti do Modernizačního fondu 

Členové Představenstva byli informování, že MAS Hlinecko má možnost podat předregistrační 

žádost do Modernizačního fondu zaměřenou na podporu fotovoltaiky a komunitní energetiky 

v letech 2021-2030 na území ve výši cca 600 mil. Kč. Tato žádost není pro MAS závazná. Jedná 

se pouze o rezervaci prostředků pro území MAS Hlinecko, která následně může být rozdělena 

do více menších projektů s různými žadateli (obce, podniky atd.), a finance nemusejí být zcela 

vyčerpány. Cílem je, aby Modernizační fond počítal s alokací i pro naše území a případní 

žadatelé nebyli připraveni o možnost čerpání dotace.  

Usnesení: Představenstvo MAS souhlasí s přípravou a předložením předregistrační žádosti do 

Modernizačního fondu pro území MAS Hlinecko. 

 

 



3. Účast v platformě MASky a venkovská mládež 

Členové Představenstva byli informováni, že MAS Hlinecko má zájem o zapojení se do 

platformy Národní sítě MAS s názvem MASky a mládež. Smyslem platformy je sdílení 

zkušeností a nápadů, jak aktivizovat mladé lidi ve venkovských oblastech, propojování 

kontaktů ve venkovské oblasti napříč veřejným, neziskovým i soukromým sektorem, zvýšení 

míry povědomí mladých o oblasti venkovského rozvoje, upevňování pozitivního vztahu 

mládeže k venkovské oblasti a nový prostor k participaci a vyjádření mládeže. 

Usnesení: Představenstvo MAS souhlasí se zapojením MAS Hlinecko v platformě NS MAS 

s názvem MASky a venkovská mládež. 

 

 

 

29. 1. 2021 

 

 

 

Zapsala:………………………………………... 

Ing. Lenka Šustrová  

 

 

 

 

 

 

Schválil …………………………………………… 

Ing. Martin Pavliš  
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