
                                                  Z Á P I S 

z diskusního kulatého stolu MAS Rozvoj Tanvaldska, konaného dne 4.7.2012  v Jiřetíně 

pod Bukovou – vile Schowanek od 16.00 hodin 
 
 
Přítomni:   Dle prezenční listiny 

 
 
Program jednání: 

 
1. Prezentace LAG Podralsko a MAS Mikroregion Frýdlantsko 
2. Diskuse 
 
 
Ad 1)  J.Šolc z LAG Podralsko omluvil kolegyni z MASiF Frýdlant, která je na dovolené a   

jejichž materiály později přednese v zastoupení. J.Šolc nejprve provedl prezentaci 
LAG Podralsko. Zdůraznil, že Liberecký kraj má v rámci ČR jedno z nejlepších 
pokrytí MAS. Krátce se zmínil o vzniku a historii LAG Podralsko. Dále se věnoval 
vlastním projektům v období let 2007-2013. Realizace projektů LEADER se 
uskutečnila v 6 fichích. Nejvíce podaných projektů měla veřejná správa, pak 
neziskové organizace a nejméně podnikatelé. Ročně se rozděluje cca 10 mil. Kč. U 
podpořených projektů lze využít do 20% z alokované částky na provoz kanceláře 
MAS. LAG Podralsko realizuje projekty spolupráce se 4 dalšími MAS. Snaha o 
mezinárodní spolupráci s Polskem je komplikovaná vzhledem k rozdílně nastaveným 
podmínkám v jednotlivých státech. Dále hovořil o další pomoci při získávání 
dotačních prostředků s využitím Libereckého kraje, MMR a MZe. Zmínil organizaci 
školení k aktuálním tématům. Informoval o zavedení a významu značky Regionální 
produkt Lužické hory a Máchův kraj. LAG Podralsko i další MAS Libereckého kraje 
se prezentují i na celostátních akcích jako Země živitelka v Českých Budějovicích a 
Regiony ČR v Lysé nad Labem. J. Šolc vysoce ocenil spolupráci s Libereckým krajem 
při těchto akcích. Na závěr představil tištěnou verzi Zpravodaje LAG Podralsko, který 
je i na webu. V dalším J. Šolc představil MAS Mikroregion Frýdlantsko. Složení této 
MAS je odlišné od LAG Podralsko. Převahu zde tvoří podnikatelé – zemědělci, 
následuje veřejná správa a nejméně je neziskových organizací. Dále seznámil s 
výsledky podpory podnikatelů a zemědělců v 9 fichích v rámci Strategie programu 
LEADER v letech 2007 – 2013.  V následujícím se věnoval další podpoře podnikatelů 
a zemědělců a možnostem a otázkám pro další období. 

 
Ad 2)  J. Ducháčková - dotaz, zda se do MAS může přihlásit i místní Sokol a hasiči 
            Ing. Kucin – ano, přihláška je na webu 
           J.Šolc – doplnil své předchozí informace: šanci na podpoření mají jedině ty projektové 

záměry, které jsou obsaženy v Rozvojové strategii MAS. Upozornil, že od roku 2014 
bude povinná certifikace MAS podle standardů a dotaci může dostat jedině MAS, 
která certifikát bude mít. Dále informoval, že v plánovacím obdobím 2014-2020 
peníze pro rok.2014 patrně nebudou ještě k dispozici pro MASky, budou až pro r.2015. 
Na podzim letošního roku bude ještě vyhlášena výzva Program osvojování, jedná se o 
cvičnou verzi, kde lze čerpat prostředky na činnost kanceláře a propagaci. 

            Ing. Preusslerová – kdy budou vyhlášeny projekty spolupráce 
            J.Šolc – termín už byl v květnu a další by měl být na podzim 



            Ing. Preusslerová – kde jsou informace k projektům 
            J.Šolc – na webu: e-AGRI, SZIF, NS MAS 
            Ing.Preusslerová – existují někde podmínky z minulosti? 
            J.Šolc – existují v archivu SZIF na webu 
            Ing.Bureš – jak se budou hodnotit MAS, která bude podpořena; kdo určuje přidělení 

peněz pro MAS 
           J.Šolc – rozhoduje ministerstvo mj. podle počtu obyvatel. Při podezření z nekalých 

praktik může dojít k vyloučení MAS z NS MAS a pak dotyčná MAS nemůže dotaci 
získat. 

           Ing.Bureš – budou poslední výzvy vypsány v roce 2013 s termínem realizace v r.2014? 
           J.Šolc – ano, je to tak. Pro rok 2014 z nového plánovacího období peníze nebyly 

naplánovány. 
           Ing.Bureš – upozornil, že Program osvojování vyžaduje spoustu práce, obsazení 

jednotlivých orgánů a tudíž vysokou míru zapojení všech členů. 
           Ing.Preusslerová – kolik peněz lze předpokládat na Program osvojování a je nutné 

předfinancování? 
           J.Šolc – lze počítat s částkou 300-500 tis. Kč 
           Ing.Kucin – předfinancování není nutné, náklady se proplácí průběžně na základě 

předložených dokladů 
 
Diskusní kulatý stůl byl ukončen v 17.50 hodin. 
 
            
Zapsala: Ing. Blanka Patrová 
 


