Zápisnica
zo VII. Valného zhromaždenia MAS Topoľa, o. z., zo dňa 23. 06. 2017
Prítomní: podľa prezenčných listín spolu 34 členov združenia.
Program : podľa pozvánky
1. Otvorenie VII. Valného zhromaždenia MAS Topoľa, o. z.
V úvode predseda MAS Topoľa Mikuláš Mašlej privítal prítomných členov na VII.
Valnom zhromaždení, ktorých oboznámil s programom. Pozvánka s programom bola zaslaná
elektronickou poštou emailom všetkým členom združenia. K programu prítomní členovia
nemali žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy.
VII. Valné zhromaždenie predložený program jednomyseľne schválilo.
Voľba pracovných komisií ( návrhovej - mandátovej komisie)
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí:




za verejný sektor Ing. Miroslav Čorba,
za podnikateľský sektor Ing. Pavol Paľa
za neziskový sektor Miroslav Cigan.

Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Jozef Cauner a Mgr. Ján Rubis.
Ako zapisovateľka bola určená Mgr. Kristína Halečková.
Navrhovaných členov
jednomyseľne schválili.
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2. Informácia o novej výzve č. 21/PRV/2017 na výber CLLD a udeľovanie štatútov MAS
Predseda prítomných informoval o novej Výzve č. 21/PRV/2017 na predkladanie
žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov
miestnych akčných skupín. Žiadosti je možné podať do 30.06.2017 spolu s prepracovanou
stratégiou CLLD a prílohami.
3. Prerokovanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
a udelenie štatútu MAS Topoľa, o. z. v rámci opatrenia č. 19 a podopatrenia 19.2 –
Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja. Schválenie
Dodatku č. 2 - Stratégie CLLD vedenej komunitou MAS TOPOĽA, o.z. s názvom „MAS
TOPOĽA – meníme sny na skutočnosť“.
Prítomným boli prednesené zmeny v stratégii a nové opatrenia s priradenými
finančnými alokáciami. Okrem prvej základnej alokácie môžeme získať aj dodatočnú
výkonnostnú alokáciu ak naplníme míľniky A a B.

VII. Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo Dodatok č.2 Stratégie CLLD vedenej
komunitou MAS Topoľa, o.z.
4. R ô z n e - diskusia
V diskusii sa prítomní zaujímali o podmienky a možnosti čerpania financií z
výkonnostnej alokácie.
5. Návrh na uznesenie VII. Valného zhromaždenia
Ing. Miroslav Čorba predniesol správu Mandátovej komisie a návrh na uznesenie
zo VII. Valného zhromaždenia
Prítomní členovia nemali pripomienky a jednomyseľne návrh odsúhlasili.
6. Záver
Na záver sa predseda združenia poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
VII. Valného zhromaždenia.
Prítomní členovia zahlasovali za ukončenie diskusie.

Zapísala: Mgr. Kristína Halečková
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Overovatelia zápisnice:

......................................................
Jozef Cauner

.......................................................
Mgr. Ján Rubis

...........................................................

Mikuláš Mašlej – predseda MAS Topoľa. o. z.

