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O dotacích v tréninkové výzvě rozhodnuto. 

V rámci právě realizovaného projektu MAS Rozvoj Tanvaldska „Získávání zkušeností, 
dovedností a animace“  bylo možné podat u MAS  do 19.7.2013 žádost o dotaci na podporu 
měkké akce v tzv. Tréninkové výzvě, jejímž cílem je osvojit si metodiku poskytování dotací jak 
na straně žadatelů tak i na straně vedení MAS.  

Na výzvu bylo alokováno 80.000,- Kč. Doručeno bylo celkem 12 žádostí  s celkovým 
požadavkem  za cca 140.000,- Kč. Hodnotitelská komise  na svém jednání 22.7.2013 po pro 
proškolení a podepsání Etického kodexu člena Hodnotitelské komise všechny žádosti obodovala 
podle předem stanovených kritérií a na základě dosaženého bodového zisku doporučila Radě 
MASRT podpořit tyto projekty: 
 

-  Město Smržovka, Slet bubeníků 2013 

-  Myslivecké sdružení Černá Studnice, Svatohubertská mše v kostele sv. Archanděla 

-  Obec Držkov, Pouťový víkend v Držkově 

-  Město Smržovka, Oslavy 10. výročí otevření muzea místní historie 

-  Detoa Albrechtice s.r.o., Týden české hračky 2013 

- Základní škola Plavy, Zábavné sportovní odpoledne na kole 

-  Sdružení Rozcestník, Křižovatky 2013 

Rada MASRT toto doporučení Hodnotící komise schválila 23.7.2013. Více informací se dozvíte 
na našich webových stránkách v rubrice Tréninková výzva. 

 

Pozvánka k návštěvě MAS Šumperský venkov 

Součástí projektu MASRT „Získávání zkušeností, dovedností a animace“ je také exkurze 
na území MAS Šumperský venkov za účelem podrobného seznámení se s činností a úspěšnými 
projekty této MASky a také navázání spolupráce mezi regiony.  

Exkurze počítá s účastí 30 zájemců se sídlem působnosti na území MAS Rozvoj 
Tanvaldska. Účastníci mají zdarma zajištěnou dopravu autobusem, ubytování a stravování 
v průběhu trvání akce. Odjez je naplánován z Tanvaldu 22.8.2013 v 10:00 hodin a návrat 
24.8.2013 cca v 17:00 hodin. Rezervaci je možné provést na e-mailové adrese 
kucin@jiretinpb.cz do 16.8.2013.  
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Pomoc od obcí  

Obce na jejichž území působí MAS Rozvoj Tanvaldska se rozhodly poskytnout MASce  
bezúročnou roční půjčku ve výši 34.000,- Kč za každou obec. Půjčka je určena na 
předfinancování projektu  „Získávání zkušeností, dovedností a animace“, jehož celkový rozpočet 
je 407.100,- Kč. Podle dotačních pravidel musí být nejdříve náklady projektu řádně zaplaceny a 
až poté může MAS žádat poskytovatele dotace prostřednictvím SZIF o jejich zpětné proplacení.  
Poskytnutou půjčkou obce pomohly vyřešit situaci s financováním projektu bez nutnosti brát si 
komerční úvěr za což rada MASRT obcím děkuje. 

 
 

Výstup na  Špičák a Bukovou 

MAS Rozvoj Tanvaldska zve všechny příznivce pěších túr k  výstupu 14.9.2013 na vrchol 
hory Špičák  a  28.9.2013 na vrchol hory Buková.  Každý kdo dorazí na tyto vrcholy po 
libovolné trase a z libovolného místa v době od 10.00 do 14.00 hodin obdrží od pořadatelů malé 
občerstvení.  Protože tato akce je propagačním výstupem  projektu MASRT „Získávání 
zkušeností, dovedností a animace“  budou v průběhu obou výstupů na vrcholy hor předávány 
informace o místním partnerství diskusí s účastníky  a rozdáváním propagačních flash disků s 
filmem o MAS Rozvoj Tanvaldska. 

Kumštýři na horách i v kraji 

Společný projekt spolupráce mezi 
MAS Otevřené zahrady Jičínska a MAS 
Rozvoj Tanvaldska „Kumštýři na horách i 
v kraji se zatím realizuje podle plánu. 
V jeho rámci se doposud na území naší 
MAS uskutečnily tyto aktivity finančně 
podpořené z tohoto projektu: divadelní 
přehlídka amatérských souborů v Josefově 
dole, dvě hudební odpoledne pro celou 
rodinu v Jiřetíně p.B. a přehlídka 
amatérských hudebních a tanečních 
souborů v Jiřetíně pod Bukovou 
s následným workshopem.  

Ještě se můžete těšit na několik dalších divadelních vystoupení připravovaných na podzim 
2013 v Josefově Dole a v Tanvaldu. Prezentaci projektu spolupráce naleznete zde:  
http://www.masrt.cz/clanky/aktuality/prezentace-projektu-spoluprace.html 
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Památky a jejich budoucnost III 

„Památky a jejich budoucnost III“ je název dalšího projektu spolupráce na němž 
spolupracují MAS Rozvoj Tanvaldska s MAS Turnovskem a LAG Podralskem, realizovaný na 
území těchto tří  MAS. Rozpočet projektu je 2,64 mil. Kč a jeho koordinační MASkou je MAS 
Rozvoj Tanvaldska. Nyní se tento projekt nachází ve stavu podané žádosti o dotaci na Státním 
zemědělským intervenčním fondu.  

Pokud projekt uspěje, jeho úplná realizace se uskuteční až v následujícím roce. Projekt řeší 
opravu patnácti drobných památek, a pořízení databáze a katalogu památek. V jeho rámci se také 
uskuteční výměna zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek a při jejich 
mapování. Dále se uskuteční odborné semináře s pracovníky muzea a CHKO a v neposlední řadě 
fotografický workshop na téma památky, jehož výsledkem bude stálá expozice v muzeu místní 
historie. 

Integrovaná strategie rozvoje území 

Liberecký kraj  poskytnul ze svého rozpočtu dotaci agentuře ARR  Nisa  s.r.o. na  
zpracování Integrované strategie rozvoje území pro  všechny MAS  působící na území 
Libereckého kraje. Dotace činí 200 tis. Kč na každou MAS a pokud budou náklady na pořízení 
jednotlivých startegií vyšší než je dotace, měly by si je MASky doplatit ze svého. V případě 
MASRT již bylo agenturou předběžně avizováno, že bude požadovat dalších cca 160 tis. Kč, aby 
ji mohla dokončit. Pro případ, že tomu tak skutečně bude, hledá MAS Rozvoj Tanvaldska vlastní 
řešení  pořízení tohoto dokumentu za pro ni příznivějších finančních podmínek.  

Soutěž Regionální potravina 2013 

V Libereckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina, důkaz nejvyšší 
kvality.Celkem 7 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Libereckého kraje 
ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2013. O tuto značku, která je důkazem 
nejvyšší jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 45 produktů od 17 
výrobců.  

Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, 
krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 
V kategorii Sýry včetně tvarohu se umístil i náš člen sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska Jiří 
Vrkoslav. 
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I nadále prosíme o zasílání zpráv a informací, například o zajímavých uskutečněných či 
připravovaných událostech na e-mailovou adresu solcova@jiretinpb.cz Akce konané na 
území Tanvaldska budeme zveřejňovat již jen na webových stránkách MAS Rozvoj 

Tanvaldska v rubrice Akce v regionu. 


