Usnesení 10/24.6/2020 Valné hromady MAS Uničovsko ze dne 24.6.2020 konané v Medlově
k bodu č.10

Valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s. schválila :
-

-

-

-

-

-

V souladu s Mid-term evaluační zprávou a jejími výstupy Focus Group skupiny u
programového rámce Programu rozvoje venkova zrušit opatření 19.3.1 spolupráce , o
které není zájem v území MAS Uničovsko
V souladu se závěry Mid-term evaluační zprávy u programového rámce Programu
rozvoje venkova přesunout prostředky z opatření 19.3.1 do opatření 19.2.1 , kde je
nedostatek finančních prostředků a zájem žadatelů přetrvává
V souladu se závěry Mid-term evaluační zprávy u programového rámce Programu
rozvoje venkova navýšit finanční prostředky opatření 19.2.1 u Fiche 1 - Podpora
zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku) Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a) Investice do zemědělských podniků.
Přesunout část nevyčerpaných prostředků z opatření 19.3.1 do opatření 19.2.1 u Fiche
1- Podpora zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku) Článek 17,
odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků ve výši 215.700 Kč.
Na základě vyhodnocení ukončených výzev č. 3 a č. 4 vyhlášených MAS v rámci
Programu rozvoje venkova provedené Programovým výborem přesunout část
nevyčerpaných prostředků z opatření 19.3.1 do opatření 19.2.1 u Fiche 2 - Rozvoj
podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností ve výši 300.000 Kč.
Odůvodnění : Ze závěrů provedené animace území MAS vyplynul neočekávaný velký
zájem podnikatelského sektoru o vyhlášené výzvy č. 3 a č. 4 Programu rozvoje venkova
v roce 2019 a 2020. Alokovaná částka pro tento článek neuspokojila až třetinu
žadatelů.
Ze závěrů aktuálně provedené animace území MAS vyplynulo nezařazení Článku 20
Programu rozvoje venkova do strategického dokumentu MAS. Odůvodnění : Zájem o
tento Článek 20 Programu rozvoje venkova v území již není a došlo by k nečerpání
alokovaných finančních prostředků.
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Změna finančních prostředků
Fiche

Původní
částka
(podpora)
Fiche - Projekty spolupráce 515.700
MAS
Fiche 1 –
Podpora 11.000.000
zemědělského
podnikání
/Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a)
Fiche 2 - Rozvoj podnikání na 914.430
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Článek
19,
odstavec 1., písmeno b)
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0
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1.214.430
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V Medlově dne 24.6.2020

Statutární zástupce MAS Uničovsko, o.p.s.
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