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1. Vznik sdružení 
 

          Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska byla založena jako občanské 
sdružení 18.1.2005 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v části Jizerských 
hor na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními 
samosprávami – tzv. metodou LEADER. Tento princip spolupráce je úspěšným 
nástrojem rozvoje venkova, aplikovaným v EU od roku 1991. V České republice je 
využíván od roku 2004 Místními akčními skupinami.  
 
Název MAS: Rozvoj Tanvaldska, občanské sdružení 
 
Sídlo: Tanvald, Palackého 359, PSČ 468 41 
 
Rozhodnutí MV ČR č.j.: VS/1-1/59738/05-R 
 
IČO: 26988607 
 
Webové stránky: www.masrt.cz 
 

 
 

2. Zaměření činnosti 
 

a) Priority a specifičnost území 
MAS Rozvoj Tanvaldska má definovány tyto činnosti, kterými chce vytvořit: 
1. území s plnohodnotným venkovským životem s bohatým kulturním, 

společenským a sportovním programem 
2. atraktivní území vzhledem k cestovnímu ruchu 
3. území s příznivým podnikatelským prostředím 
4. území s řadou zavedených inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu, 

zemědělství a drobného podnikání. 
 
b) Priority SPL 
Východiskem pro stanovení priorit v nově připravovaném SPL pro období 2012 – 
2013 a 2014 - 2020 bude původní strategický dokument rozvoje MAS Rozvoj 
Tanvaldska doplněný o aktuální výsledek průzkumu požadavků na projektové 
záměry. 
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3. Členové sdružení 
 

          Ke dni konání Členské schůze 22.11.2011 bylo evidováno 27 členů. Z toho 11 
obcí, 2 podnikající právnické osoby, 9 podnikajících fyzických osob, 5 nestátních 
neziskových organizací.  
 
K 31.12.2011 byly členy sdružení tyto subjekty: 
 
Obce 
Obec Albrechtice v Jizerských horách 
Město Desná 
Město Harrachov 
Obec Jiřetín pod Bukovou 
Obec Josefův Důl  
Obec Kořenov 
Obec Plavy 
Město Smržovka 
Město Tanvald 
Město Velké Hamry 
Obec Zlatá Olešnice 
 
Podnikající právnické osoby 
Centrum služeb Jiřetín, s.r.o.,  
Buková, s.r.o. 
Tilion, s.r.o. 
Jiří Nyergs 
 
Podnikající fyzické osoby 
Tomáš Bureš  
Motejlková Irena 
Martin Reček 
Zdeněk Šourek 
Vít Picek, Tanvald 
Jitka Mitlenerová 
Jiří Vrkoslav  
 
Nestátní neziskové organizace 
MO Český rybářský svaz 
Partnerský spolek Smržovka 
O.S. Zvony Tanvaldsko, 
 
Fyzické osoby 
Kateřina Preusslerová 
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Partneři  
MAS Rozvoj Tanvaldska usiluje o navázání kontaktů s dalšími MAS z důvodu 
realizace společných projektů.  
 
 
 

4. Orgány sdružení a jejich obsazení k 31.12.2011 
 

Na Členské schůzi 22.11.2011 došlo ke změně orgánů sdružení MAS: 
 
Předseda:  Ing. Josef Kucin 
 
Členové rady: Mgr. Marek Hotovec, Jiří Černý, Tomáš Bureš, Ing. Iva Kucinová 
 
Kontrolní komise: Ing. Blanka Patrová - předseda, Věra Mužíčková, Jan Miksa 
 
Projektová manažerka: Tereza Šolcová 
 
Programový výbor: Jeho funkci v současné době plní Rada MAS 
 
Monitorovací výbor: Jeho funkci plní Kontrolní komise 
 
Výběrová komise: Doposud nebyla potřeba ji ustanovit 
 
 

 
5. Jednání orgánů MAS 

 
a) Členská schůze 
            Členská schůze byla v roce 2011 svolána jednou a to 22.11.2011 z podnětu 
Josefa Kucina. Na této Členské schůzi byli přítomní seznámeni s obnovou činnosti 
po několika letech a zvoleno nové obsazení orgánů. Také se na tomto jednání 
rozhodlo o vstupu sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska do Národní sítě MAS ČR. 
           Na této schůzi byly definovány činnosti pro dosažení priorit rozvoje. 

b) Rada 
Rada se v roce 2011 sešla jednou 13.12.2011. Na tomto jednání se řešila 
aktualizace členské základny, nutnost úpravy stanov a příprava strategických 
dokumentů. Do funkce projektové manažerky byla ustanovena Tereza Šolcová. Po 
dobu než se podaří získat finanční prostředky na činnost MAS bude tato činnost 
vykonávána zdarma. 
 
c) Kontrolní komise 
Viz samostatná zpráva. 
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d) Programový výbor 
Tvoří je radou jmenovaní zástupci a členové rady. Programový výbor řeší úkoly 
přenesené radou ve vztahu k realizaci SPL. Programový výbor schvaluje jednotlivá 
opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje území. Dále programový výbor 
schvaluje výběrová kritéria včetně výběru projektů.  
 
e) Výběrová komise  
Doposud nebyla ustanovena. Jeho úkolem je hodnocení a bodování projektů. 
 
f) Monitorovací výbor 
Nevykonával v roce 2011 žádnou činnost Jeho úkolem je monitorovat realizaci 
projektů a plnění podmínek realizace, připravuje podklady pro jednání 
programového výboru, předkládá návrhy na další činnosti MAS ve vazbě na zjištění 
vyplývající z monitoringu regionu.  
 

 
 

6. Finance 
 

Rozpočet  nebyl  z důvodu nečinnosti sdružení pro rok 2011 zpracován. 
- Stav na BÚ č. 223791364/0300   ke dni  31.12.2011 byl 557,70,-Kč.  
- Stav hotovosti v pokladně  k 31.12.2010 byl  0,- Kč. 
- Členské příspěvky nebyly vybírány. 
- Sdružení k 31.12.2011 nejsou evidovány žádné pohledávky a závazky. 
- Sdružení nemá ve své evidenci žádný hmotný a nehmotný majetek. Pro svoji 
činnost využívá prostory a vybavení OÚ Jiřetín pod Bukovou. 
 

 
 

7. Závěr 
 

         MAS Rozvoj Tanvaldska začala svoji činnost opětovně vyvíjet až v závěru roku 
2011. Předchozí nečinnost byla způsobena především nezískáním podpory na 
realizaci projektů Leader. MAS obnovila svoji činnost s  ambicemi získat pro období 
2012 – 2013 podporu na projekty typu Spolupráce a Osvojení. Dalším motivací je 
příprava MAS na plánovací období 2014 – 2020 v oblasti zpracování strategických 
dokumentů a získávání praktických zkušeností potřebných pro podpoření MAS 
z programu LEADER 

 


