Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Předměstská 286, 507 43 Sobotka; IČ 259 88 417

Sobotka 16.5.2018

Zápis
z jednání - příprava mezinárodního projektu spolupráce,
které se uskutečnilo dne 16.5.2018 od 10,00 hodin
v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
v Sobotce, Předměstská 286, 507 43
Ředitel OPS Luděk Láska přivítal za naši MAS polskou návštěvu v zastoupení místní
akční skupiny z Poska – Lokalna grupa Slezanie a jejich překladatelku. Tématem pro setkání
byl plánovaný budoucí mezinárodní projekt spolupráce, ale i podzimní návštěva partnera v
Polsku.
V úvodu setkání se obě MASky navzájem představily. Popsaly systém financování a
oblasti, které ve svém území podporují.
Zástupci obou MAS hovořili o výši alokovaných částek na současné finanční období a systém
vyhlašování výzev pro žadatele. Dále jsme hovořili o již realizovaných projektech spolupráce,
o výši alokace na projekty spolupráce a o systému vyhlašování termínů realizace projektů
spolupráce. Dále proběhla diskuze na téma výroba a značení regionálních výrobků ve svých
územích a o vydaných publikacích.
Diskuse se také posunula do současnosti. Mluvili jsme o právě vyhlášených výzvách o
problémech s nimi spojenými, o zájmu ze strany žadatelů k podpoře vlastních projektů a o
různé procentuální účasti jednotlivých žadatelů, ale i jak velká jsou procenta podpory MAS a
jak naplňujeme své Strategie.
V rámci již realizovaného projektu spolupráce na téma podpory výroby regionálních
produktů polská MAS pořádá na podzim festival, jehož součástí jsou akce vedoucí a
podporující zachování výroby vánočních produktů, vánočních ozdob a uchování vánočních
tradic a receptů tradičního vánočního jídla.
Polským partnerem nám byla učiněna nabídka a byli jsme pozvání k návštěvě MAS
Slezanie do Polské Subotky v rámci setkání partnerských MAS (celkem 4) v termínu druhé
poloviny října. Termín bude včas upřesněn.
V rámci tohoto setkání se bude diskutovat o aktivitách, problémech, či plánech do budoucna,
ale také vařit. Zástupci každé MAS přivezou a v praxi představí recepty a následně uvaří
tradiční regionální pokrmy z území, ve kterém působí. Ostatní partneři budou mít možnost
tato jídla ochutnat a napsat hodnocení, jakousi recenzi o chuti a originalitě receptů. Partnerská
MAS Slezanie z hodnocených receptů vydá originální kuchařku.
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Luděk Láska přislíbil v rámci této akce kontaktovat v našem zájmovém území místní
výrobce regionálních potravin a produktů s možností prezentace vlastní produkce u partnera
MAS Slezanie v Polsku před vánočními svátky na velkém jarmarku ve městě Subotka.

Jednání bylo ukončeno ve 12.00 hod. a poté jsme příjemné jednání zakončili společným
obědem v místním Hotelu Pošta.

Zapsala: Petra Patočková

Svým podpisem souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním osobních údajů pořadatelem pro účely
realizace projektu.
Údaje mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to
pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů.
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