
 

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 - 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: 

19.6. 2019, 17:00 hodin 

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

 

 
✓ Přívítání, volba ověřovatele, zapisovatele 
✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 
✓ IROP - změna výzvy 6. Výzvy MAS Blaník, z. s. Školství a vzdělávání - Infrastruktura základních 

škol (navýšení alokace) 
✓ PRV 

o Výběr projektů k realizaci v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova  
o Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů po 2. výzvě PRV (viz podklad Plnění po Výzvě č. 1 a 

č. 2 PRV) - náměty pro Žádost o změnu 
o Informace k článku 20 Pravidel 19. 2. 1. (viz podklad 19. 2. 1. Článek 20) - zařazení nové Fiche 

do SCLLD, projektové záměry 
o Mid – term evaluace – Evaluační zpráva (viz podklad Evaluační zpráva MAS Blaník, z. s.) – 

dokument k připomínkování 
✓ ESF 

o 6. Výzva ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům  
o Hodnotící kritéria 6. výzvy ESF - Hlídání dětí pracujícím rodičům (hodnotící kritéria 6 výzva ESF 

– Hlídání dětí) 
✓ Výroční zpráva za rok 2018 
✓ Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 
✓ Žádost o podporu obcí formou mimořádného členského příspěvku nebo neinvestiční dotace na 

roky 2020, 2021, 2022, 2023 
✓ Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje 

✓ Plán sociálních služeb 

✓ Další, diskuze 
 
Těšíme se na vaši účast. Potvrzujte ji prosím na e-mailu kancelar@masblanik.cz 
Návazně je plánována členská schůze na 25.6. 2019 od 17 hodin ve Spolkovém domě. 

 

Realizace projektu podpory MAS Blaník, z.s.  

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 

 

http://www.mikroregionblanik.cz/
http://www.ceskysmaragd.cz/
http://www.zelivka.cz/

