
 
 

 
 

Usnesení 
 

Představenstva MAS Český sever, z. s., 
ze dne 12. 5. 2020 

 
 
 
Představenstvo schvaluje: 

- úpravu preferenčních kritérií č. 1 – 4 ve Fichi 114 před Výzvou č. 6 PRV 
 

- vyhlášení Výzvy č. 6 PRV s celkovou výší alokace 26 579 445 Kč, vyhlášení 
výzvy 18. 5. 2020, příjem žádostí 18. 5. – 5. 7. 2020, registrace vybraných 
žádostí na RO SZIF do 30. 10. 2020. 
 

- změnu názvů zájmových skupin MAS: 
ZS sociální služby – Sociální oblast 
ZS cestovní ruch a doprava – Cestovní ruch 
ZS zemědělství a životní prostředí – Enviromentální oblast + zemědělství + 
lesnictví 
ZS kultura a sport – Kultura, památky, historie, tradice 
ZS spolková činnost – NNO + spolková činnost 
ZS zaměstnanost, podnikání a vzdělávání – Podnikání 
ZS veřejná sféra – Veřejná zpráva/veřejný sektor 
 

- Kooptaci člena představenstva Společnost pro trvale udržitelný rozvoj 
 
 
 

Představenstvo MAS bere na vědomí: 
- zprávu KMV – inventarizační komise ze dne 3. 2. 2020 o podpisu 

inventarizačních zápisů jednotlivých účtů MAS Český sever 
 

- zápis ze dne 6. 5. 2020 o výsledku hlasování formou per rollam; hlasování se 
týkalo výběru projektů Výzvy č. 2 OP Životní prostředí 

 
- výsledek hlasování formou per rollam o schválení věcného hodnocení projektů 

u výzvy Podpora sociálního podnikání III OP Zaměstnanost 
 

- výsledek hlasování formou per rollam, podle kterého je schváleno navýšení 
alokace na 14 286 026,69 Kč na projekty ve Výzvě č. 8 IROP 

 
- zápis o výsledku hlasování formou per rollam, podle kterého bylo schváleno  

znění preferenčního kritéria č. 2 u Fiche 421 v souladu se změnou Pravidel 
19.2.1 PRV 

 



- ukončení členství MS Vlčí prameny v  MAS a v představenstvu MAS Český 
sever 

- změnu zařazení členů do ZS: 
Partnerství pro Český sever – zájmová skupina Podnikání 
Pan Vít Friml (člen výběrové komise) – zájmová skupina Enviromentální oblast 
+ zemědělství + lesnictví 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 
 
 


