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Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí 
 
Datum: od 18. prosince 2019 do 20. prosince 2019 
Místo:  elektronické hlasování 
Přítomni: realizováno metodou per rollam 
 
Program: 
 
1. Zahájení 

Toto mimořádné jednání Programového výboru MAS probíhalo v souladu s Čl. XII. Statutu Společnosti 
Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 13. 12. 2016 (dále jen „Statut“) od 18. do 20. prosince 2019, a to 
prostřednictvím internetu (metodou per rollam, tedy elektronicky). Programovému výboru byly dány 
aktuální informace ohledně nutnosti schválení harmonogramu pro rok 2020. 

Primárním úkolem bylo schválení harmonogramu výzev pro rok 2020 MAS Luhačovské Zálesí pro 
programový rámec IROP, programový rámec PRV a programový rámec OPŽP. V programovém rámci OPŽP 
není aktuálně plánována výzva pro rok 2020 z důvodu aktuálně vypsané výzvy na celou dostupnou alokaci. 
Zdůvodnění použití hlasování prostřednictvím internetu a zdůvodnění jednotlivých bodů navrhovaných 
usnesení bylo uvedeno v zaslaném e-mailu. Součástí e-mailu byli i přílohy k jednotlivým bodům 
navrhovaných usnesení. 
 
2. Hlasování o usneseních PV MAS č. 18/2019 

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS 
Luhačovské Zálesí, který je tvořen 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro 
jejich přijetí. 
 

Usnesení PV MAS č. 18/2019 Programový výbor schvaluje návrh harmonogramu výzev na rok 2020 pro 

programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) 

a Operační program životní prostředí (OPŽP), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD 

MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. 

Osloveno:  5 členů 
Pro:   5 
Proti:   0 
Zdrželo se:  0 
Nehlasoval:  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Závěr 

Výsledek hlasování bude dle článku XII., bod 7. rozeslán vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD do 
48 hodin od ukončení hlasování všem členům Programového výboru MAS. 

 

 

V Luhačovicích dne 20. 12. 2019 

Zapsal: Ing. Tomáš Kovařík 


