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Zápis z webináře a hlasování 

Valné hromady MAS Lašsko, z. s. Per rollam 

 

 

Datum webináře:   24. 2. 2022 od 16:00 do 17:00 

 

Datum hlasování:    od 24. 2. 2022 - 2. 3. 2022 do 17 hodin 

 

Způsob hlasování:   Per rollam (emailem) 

    

Předseda zasedání:   Ing. Dalibor Kvita 

 

Hlasovali:     jednotlivé emaily hlasujících jsou uloženy v sídle spolku 

 

Program:   

  

1. Přivítání, úvodní slovo 

2. Změny SCLLD v programovém rámci PRV v souvislosti s navýšením alokace pro přechodné 

období 

3. Diskuze k realizaci OPZ + v programovém období 2021+ 

4. Závěr  

 

Vzhledem k nepříznivé situaci kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2 v době svolání Valné hromady, bylo 

hlasování Valné hromady MAS Lašsko, z. s. provedeno per rollam. Hlasování předcházel online webinář 

k jednotlivým bodům programu, který byl pro členy MAS Lašsko dobrovolný. 

V zápise uvádíme informace k jednotlivým bodům programu a výsledek hlasování per rollam. 

 

Hlasování se účastnilo 28 členů. Soukromý sektor tvořil 54 % hlasujících, veřejný sektor pak 46 %. 

Rovněž žádná ze zastoupených zájmových skupin nedisponovala více než 49 % hlasovacích práv. 

Hlasování Valné hromady je platné. 

 

 

 

1. Přivítání, úvodní slovo, určení zapisovatele  

 

Předseda MAS Lašsko, Ing. Dalibor Kvita, přivítal všechny přítomné. Zapisovatelem byl určen 

Mgr. Petr Hůla, zaměstnanec MAS Lašsko. Rozhodnutí Valné hromady a zápis z hlasování per rollam 

bude podepsán předsedou a rozeslán všem členům. 

 

2. Změny SCLLD v programovém rámci PRV v souvislosti s navýšením alokace pro přechodné 

období 
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V rámci tohoto bodu jednání byly představeny změny SCLLD v programovém rámci PRV související 

s navýšením alokace pro přechodné období a zrušením Fiche 10 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 

LEADER.  

Všechny provedené změny jsou konkrétně uvedeny v aktualizovaném Programovém rámci PRV 

(dodatek č. 2 SCLLD MAS Lašsko, z. s.), který byl členům Valné hromady zaslán v rámci podkladů pro 

jednání.  

 

V tomto bodě hlasuje Valná hromada MAS o: 

• zrušení Fiche 10 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER a převedení alokace zrušené Fiche 

(400 000 Kč) ve prospěch Fichí 2, 3, 4 a 11. 

• převedení úspor vzniklých v průběhu realizace projektů ve Fichích 5, 7 a 8 (dohromady 77 500 

Kč) ve prospěch Fichí 2, 3, 4 a 11. 

• navýšení alokace v programovém rámci PRV pro přechodné období o 6 657 600 Kč, její využití 

ve Fichích 2, 3, 4 a 11 a s tím související navýšení indikátorů v těchto Fichích. 

• aktualizace principů pro stanovení preferenčních kritérií ve Fichích 2, 3, 4 a 11. 

 

 

Hlasování:  

Pro: 28  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 1/1/2022 - Valná hromada jednomyslně schválila změny SCLLD v programové rámci PRV. 

 

3. Diskuze realizaci OPZ + v programovém období 2021+ 

 

Dalibor Kvita nejprve seznámil členy MAS s podobou implementace operačního programu 

Zaměstnanost v období 2021 – 2027. MAS nebude na rozdíl od současného končícího programového 

období v OPZ rozdělovat alokaci v území prostřednictvím výzev, ale sama musí být nositelem 

klíčového/střešního projektu, v rámci něhož bude v území realizovat vytipované aktivity. Rada MAS 

doporučila zaměřit Akční plán OPZ + na aktivizaci a participaci CS, komunitní (sociální) práce včetně 

vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí, 

posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, 

podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci, sdílená a neformální péče, vč. paliativní 

a domácí hospicové a vzdělávací a osvětové aktivity. V současné době probíhají schůzky s možnými 

partery v území, probíhá diskuze o konkrétních potřebách a upřesňuje se zaměření akčního plánu OPZ+ 

(klíčového projektu MAS). 

 

 

 

4. Závěr 

 

Předseda na závěr všem přítomným poděkoval za účast a jednání Valné hromady ukončil. 

Následovalo hlasování per rollam. 
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Usnesení: 

 

1/1/2022 Valná hromada schválila  změny SCLLD v programové rámci PRV 

 

Ve Štramberku       dne 4. 3. 2022 

 

Zapsal/a:  Mgr. Petr Hůla 

 

 

 

 

       ……………………………………………………. 

        Ing. Dalibor Kvita 

     Předseda 
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