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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 
INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS HOLICKO - PRV 

 
 

Místo: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice 
Datum: 20. 10. 2015 v 14:00 h 
Akce: Veřejné projednání Programových rámců Integrované strategie území MAS Holicko - PRV 
 
Počet zúčastněných osob: 4 (viz. prezenční listina) 
 
Délka trvání: 14:00 – 15:15 
 
 
Program: 

1) Zahájení setkání 
2) Seznámení veřejnosti s pracovní verzí Programového rámce PRV 
3) Diskuse  
4) Závěr 

 
 
1) Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaela Kovářová přivítala přítomné a seznámila je s činností 

MAS a průběhem přípravy Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Holicko na období 2014 – 2020 

 
2) V dalším bodě jednání Ředitelka seznámila přítomné s pracovní verzí Programového rámce 

SCLLD MAS Holicko pro PRV.  
 

3) Diskuse probíhala průběžně nad každým probíraným opatřením (Fichí): 
 

Rozdělení finanční alokace pro jednotlivá opatření. Požadavky na navýšení pro tato opatření: 
Podpora zemědělských podniků, Ochrana lesních porostů. Naopak bylo navrženo snížení alokace 
u těchto opatření: Podpora potravinářských podniků, Zpřístupnění lesa návštěvníkům. 

 
Preferenční kritéria u opatření Podpora zemědělských podniků. Nepreferovat rekonstrukci před 
novou výstavbou. Užitečná může být i nová výstavba na brownfieldu. Doporučujeme omezit 
pouze novou výstavbu na greenfieldu. 
Proč preferovat pouze OSVČ nebo malé podniky – větší podniky naopak zajistí udržení více 
pracovních míst. 
Preference malých projektů – potřebná pracovní místa vytvoří spíš velké projekty.  

 
Preferenční kritéria u opatření Ochrana lesních pozemků. Dle zákona musí být oplocenky menší 
než 1 ha. Proto bude lepší zvolit preferenční kritérium % množství MZD v oplocence (do 30%, do 
40%, nad 50%) 
 
Opatření Zpřístupnění lesa návštěvníkům. Zjistit jestli lze podpořit i výsadbu zeleně (např. 
rododendronů) v arboretu – také pozemek PUPFL. 
 



 

 

4) Na závěr Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaela Kovářová poděkovala všem přítomným za 
účast na tomto jednání a informovala je, že připomínky budou zapracovány + budou zjištěny 
nové informace z Řídícího orgánu. 
S přítomnými bylo domluveno, že v listopadu bude svolána další pracovní schůzka k tomuto 
Programovému rámci. 

 


