
 
Zápis z elektronického jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory 

 Jednání bylo provedeno metodou per rollam. Dne 7. 4. 2020 byl rozeslán vedoucí manažerkou pro CLLD 

MAS Krušné hory Ing. Janou Urbánkovou všem členům email s podklady a vysvětlením. Členové byli vyzvání 

k prostudování podkladů a k hlasování o navrženém usnesení zpětnou odpovědí emailem do 9. 4. 2020.  

Byli dále předem i telefonicky poučeni o metodě hlasování a byl jim vysvětlen důvod tohoto zvoleného 

postupu.  

 

Předkládané body k projednání: 

1. Schválení změny výzvy č. 16  MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV 
2. Schválení změny výzvy č. 17 MAS krušné hory – IROP – Vzdělávání IV 

 

Zdůvodnění: 

Rozhodovacímu orgánu byl předložen návrh změny 16. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV. a 17. výzvy 

MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání IV z programového rámce IROP. Obě výzvy byly vyhlášeny a zveřejněny 

dne 24. 2. 2020 a termínem předkládání žádostí o podporu do 20. 4. 2020.  

 

Z důvodu mimořádné situace v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí 

souvisejících krizových opatření kancelář MAS navrhuje a doporučuje Rozhodovacímu orgánu schválit 

změnu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+. Tento nový termín u obou výzev navrhujeme 

do 20. 5. 2020, hodina ukončení příjmu žádostí zůstává beze změny. 

Touto změnou chceme žadatelům vyjít vstříc, aby mohli kvalitně připravit své žádosti o dotace do vyhlášených 

výzev tak,  aby nebyla ohrožena realizace strategie CLLD MAS Krušné hory. 

 

Mimořádná opatření v ČR byla zahájena 14. 3. 2020 a ovlivnila jak vlastní přípravu projektových žádostí, tak i 

zasedání orgánů žadatelů, které příslušné kroky schvalují. Také současná situace komplikuje případné 

konzultace projektů a uspořádání povinného semináře k oběma výzvám. 

 

Podmínky výzvy byly projednány a schváleny řídícím orgánem IROP. Po schválení v RO bude výzva zadána do 

systému MS 2014+ a zveřejněna.  

 

Přijaté usnesení hlasováním per rollam: 

č. 01/04/2020 ze dne 9. 4. 2020 

RO projednal a schvaluje změnu 16. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a 

fungující dopravní a technická infrastruktura IV.  ve smyslu předloženého návrhu. 

 

RO projednal a schvaluje změnu 17. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání 

IV. ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Hlasování:  pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Tento zápis bude dále předložen členům rozhodovacího orgánu k jeho verifikaci na nejbližším osobním 

zasedání po uplynutí nouzového stavu v ČR.  

 

Zápis provedla vedoucí manažerka CLLD Ing. Jana Urbánková dne 9. 4. 2020 po obdržení všech hlasování 

emailem od všech členů rozhodovacího orgánu.  

 

V Ostrově dne 9. 4. 2020 


