
 

MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a 

neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - 

Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd >> www.mikroregionblanik.cz; www.ceskysmaragd.cz; www.zelivka.cz; www.mesto-vlasim.cz 

www.masblanik.cz 

 

  
 

 

POZVÁNKA 

MAS Blaník, z. s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na zasedání Výboru MAS Blaník, z.s.  

 

Program zasedání Výboru 

Termín a místo konání: 

3. 12. 2018, 17:00 hodin 

Vlašim, kancelář MAS Blaník, z.s., Palackého náměstí 65 

 

✓ Přívítání, volba ověřovatele, zapisovatele 
✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 
✓ Finanční otázky spolku  – čerpání rozpočtu 2018, rozpočet 2019 – návrh 

✓ Projednání Zprávy o plnění strategie (nutno odeslat do 20.1. MMR) 

✓ IROP  
o Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2018, 2019; 
o Kritéria pro hodnocení po připomínkách k výzvě 9. - dětská skupina; 
o Projednání aktuálního plánu výzev MAS – návrhy přesunu financí mezi opatřeními (př. 

navýšení již uzavřené výzvy na školství); 
✓ PRV – harmonogramu dalších výzev, aktualizace návrhů nových preferenčních kritérií, návrhy 

nových indikátorů (příprava pro změnu), návrh na přesuny finanančních prostředků (např. 
z podnikatelských projektů do zázemí v lesích), další informace PRV 

✓ ESV – Informace k harmonogramu výzev 2019, přehled zbývající alokace, žádost o navýšení 
alokace SCLLD k podpoře navazujících projektů dětských skupin regionu MAS, další informace 
ESF 

✓ Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů, harmonogram 
plnění 

✓ Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje – změna účelu čerpání 
✓ Ukončení členství na žádost Tomáš Smutný – Edova cesta k 30.7.2018 
✓ Změna zástupce člena Výboru MAS Blaník – Městys Louňovice pod Blaníkem - Ing. Václav Fejtek 
✓ Další, diskuze 

 
Těšíme se na vaši účast. Potvrzujte ji na e-mailu kancelar@masblanik.cz 
Návazně je plánována členská schůze na 11. 12. 2018 od 17 hodin ve Spolkovém domě. 

Realizace projektu Podpora činnosti MAS Blaník, z.s.  
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