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MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. 
Sídlo:Bratrská 358, PSČ 751 31 Lipník nad Bečvou 

Tel: 581 694 243, e-mail: info@maszahoribecva.cz 

 

Z Á P I S 

 
ze  zasedání Rady MAS Moravská brána, o.s. (Programovacího výboru), 

konané 06. října 2015 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Bratrská 358, 

Lipník n. B. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení – p. Dokoupil 

2. p. Dokoupil seznámil přítomné s programem. 

3. p. Zábranský informoval o postupu standardizace – připomínky jsou 

vypořádány, čeká se na rozhodnutí SZIF 

4. SCLLD - p. Zdráhalová seznámila s postupem prací na SCLLD - do strategie 

byly zapracovány výstupy ze Strategie spolupráce obcí, byla zveřejněna 

konečná metodika v rámci MZe a MMR a SCLLD je možné finálně dopracovat, 

navýšila se alokace pro OP PRV. Nyní je třeba dopracovat programové rámce a 

rozdělení finanční alokace, členové rady byli seznámeni s možnostmi a limity 

OP (IROP, OPZ a PRV), osami pro MAS a možnými opatřeními, návrhy 

projednali a bylo rozhodnuto o vytvoření pracovních skupin pro rozdělení 

alokace. Návrhy z těchto PS následně rada projedná a finálně schválí. 

5. p. Šulák seznámil přítomné s ukončením projektu SMO k 31.10.2015. 2 úvazky 

se přesunou na MAS MB. Pokračující projekt snad od 1.4.2016, nastoupil by 

DSO MB místo DSO Lipensko. 

6. p. Zdráhalová informovala přítomné o průběhu projektu MAP (školství), 

vybráni 4 manažeři, zahájení práce od 1.8.2016. Příprava na podání žádosti. 

7. P. Dokoupil oznámil podpis 4 stranného memoranda ve vztahu k MAP (ORP 

Přerov, ORP Lipník nad Bečvou, MAS MB a MAS PV) 

8. P. Šulák informoval o ukončení projektu SMS (k 30.11.2015), pokračování 

pravděpodobně v roce 2016. 

9. P. Dokoupil – na další Radu připravit alokace v jednotlivých OP – svolat PS 

k jednotlivým OP. 
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Závěrečné slovo  - p. Dokoupil.  

 

Ukončení: 19,30 hodin 


