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Záznam ze společného jednání MAS Libereckého kraje
28. 07. 2011 od 10.00 hodin, Mimoň – LAG Podralsko, Malá 168

Přítomni: dle prezenční listiny:
Dagmar Strnadová, Miroslava Váradiová, Jindřich Šolc – LAG Podralsko
Věra Nosková – MAS Přiďte pobejt
Jarmila Lásková – Soldátová – MAS Český ráj a Střední Pojizeří o.p.s.
Alena Klacková – MAS Brána do Českého ráje
Jitka Doubnerová, Iva Andrová – MAS Mikroregionu Frýdlantsko
Lenka Kvintusová, Jindřich Jeníček – MAS Turnovsko
Lukáš Janků – MAS Skleněný Nový Bor
Předem se omluvili: Ing. Pavla Čechovská,- Liberecký kraj, p. Havlíčková – MAS Kozákov, Ing.
Luděk Suchomel – MAS Podještědí
________________________________________________________________________________

Záznam a závěry z jednání
1) Hodnocení MAS a příprava prezentace na MZe v Praze
Diskuze ke způsobu dokládání dokumentů k hodnocení MAS
Pan Šolc sdělil přítomným zvolené členy hodnotící komise
Diskuze k jednotlivým bodům dotazníku hodnocení MAS – kritizována: věcnost otázek, negace
otázek, jednotný dotazník pro MAS s různými moţnostmi potenciálu území a historií
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2) Příprava programu na podzimní exkurzi
Diskuze k mailu od paní Šnytrové – sníţení navrţené kalkulace, návrh trasy – podrobné
doloţení za jednotlivé MAS
Návrh: - S ohledem na termín podzimní exkurze pozvat včas zástupce kraje
- MAS Turnovsku zaslat kalkulaci za obědy a potvrzení místa, kde se bude
obědvat
- Do mailu pro MAS Turnovsko vypsat místa na trase, která jsou zajímavá ke
shlédnutí a která navštívíme v rámci exkurze – odeslat ještě během pátku
29. 7. 2011
- Do pondělí, 1. 8. 2011 poslat zápis z jednání všem MAS a fota ze společných
setkání
3) Zprávy z Výboru NS MAS ČR
pan Šolc sdělil z projednávání Výboru NS MAS informace k:
Hodnocení MAS – v případě ověřování dat z dotazníku komisí a nedoloţení dokladů na místě
prezentace by komise měla příslušnou MAS navštívít, aby si údaje sama ověřila.
Hodnocení nezařazených MAS – na Výboru byly návrhy pana dr. Sušanky na vytvoření
kontrolní komise, která by objela dotčené MAS – neakceptováno
Výsledek: Nebude ţádná kontrola a hodnocení nezařazených MAS, nahrazeno výstiţnějším
termínem „poradenství“.
„Bílá místa“ – měla by zde být pomoc aktivních MAS formou poradenství – zdařilo se na
Novoborsku. Na Tanvaldsku je třeba vyhledat ochotného a schopného iniciátora vzniku nebo
obnovení MAS
Sběr dat MAS Vladař

- data nemá k dispozici NS MAS – pouze v PDF
- pan Sušanka předá data paní Špikové – tajemnici NS
Dotazník p. Sušanky k Výroční zprávě
Návrh na změnu Projektů spolupráce – co je Dobrovolná práce a ocenění – návrh řešení má pan
Florian – na jedníní NS MAS ČR nepřítomen
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Země ţivitelka – Soutěţ MAS – diskuze nad otázkami
- bude celkem 11 vyhlašování cen – ceny lze dodat do kaţdé soutěţe (budou za všechny
MAS)
4) Představení MAS Skleněný Nový Bor
Přítomný pan Janků – manaţer MAS Skleněný Nový Bor – představil novou MAS Libereckého
kraje
- schválení území působnosti během srpna – aţ odsouhlasí zastupitelstva obcí území
působnosti – území bude větší neţ současné, jiţ schválené.
- připravuje se kontaktovat NS MAS
- doladit provozuschopnost MAS
- vyuţít zkušeností manaţera s dotačními tituly – ROP, MMR, MZe aj.
Doporučení: co udělat pro úspěšné přijetí do nového plánovacího období 2014-2020
Dotaz : p. Doubnerová - Co MAS Novoborsko zal. 2006, kde byla manaţerkou paní Hedvika
Soukupová, předsedou pan Vosecký?
Vysvětlení: - pan Janků kontaktoval pana Voseckého, byl však odmítnut se slovy, aby si zaloţili
novou MAS.
Závěr - Vznikla nová MAS Skleněný Nový Bor místo nefunkční MAS v daném území.
5) Společný panel na Zemi živitelku
Pí Strnadová představila první variantu připravovaného společného panelu MAS Libereckého kraje
na Zemi ţivitelku do Českých Budějovic.
Nutno doplnit: a) popisky k fotografiím
b) logo MAS Přiďte pobejt
c) stále jsou moţné změny a úpravy fotografií na panelu
d) web Libereckého kraje
Všem MAS byl návrh řešení panelu rozeslán, korektury a informace k doplnění je nutné
zaslat do pondělí, 1. 8. 2011!
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6) Různé
Diskuze nad programem „ Zelená úsporám“ – dotaz z MAS skleněný Nový Bor – běţné informace
o současném stavu v NS MAS a SFŢP x MAS a jejich poradenství
Diskuze nad vykrytím bílých míst
paní Doubnerová informovala o Asociaci neziskových organizací – zastřešení a mapování regionu
touto organizací v oblasti cestovního ruchu a turismu – získali projekt z MMR na podporu aktivit
v cestovním ruchu
Závěry:
-

K podzimní exkurzi - do mailu pro MAS Turnovsko vypsat místa na trase, která jsou
zajímavá ke shlédnutí a která navštívíme v rámci exkurze – odeslat ještě během
pátku 29. 7. 2011

-

Do pondělí, 1. 8. 2011 poslat zápis z jednání všem MAS a fota ze společných setkání

-

Do pondělí, 1. 8. 2011 zaslat panu Horákovi korektury a informace k doplnění
panelu „expolinc“ na Zemi ţivitelku, včetně kopie mailu pro LAG Podralsko

-

V co nejkratším čase zjistit ceny obědů na podzimní exkurzi vzhledem
k předpokládané úpravě rozpočtu a zaslat MAS Turnovsko

Termín příštího setkání byl stanoven na 20. 9. 2011. od 10 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední
Pojizeří – Sobotce.
Jednání bylo ukončeno ve 14.00 hod.

Zapsala: Miroslava Váradiová
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