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Setkání MAS Libereckého kraje 
Hamr na Jezeře 17. 12. 2012 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1) Volba zástupce a náhradníka MAS Lbc. kraje do výboru NS MAS 
2) Info z NS MAS – p. Šolc   
3) Info  p. Pošmurného - Výhled na období 2014 – 2020 
4) Slovo hostů -  hejtman Lbc. kraje p. Martin Půta, radní pro hospodářský a regionální rozvoj 

pí Ivana Hujerová, vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje Mgr. Michael 
Otta 

5) Prezentace Libereckých MAS - zhodnocení období, přínos MAS pro Liberecký kraj 
6) Informace p. Mgr. Otty 
7) Různé 

 
 
1) Volba zástupce a náhradníka MAS Lbc. kraje do výboru NS MAS: 
 
Jako zástupce MAS Lbc. kraje byla navržena pí Zemanová - předsedkyně MASIF Frýdlantsko 
Usnesení: 
Jako zástupce MAS Lbc. kraje byla zvolena pí Zemanová - předsedkyně MASIF Frýdlantsko 
Pro:  8                  Proti  0                      Zdržel se  1 
 
Jako náhradník zástupce MAS Lbc. kraje byl navržen p Šolc - LAG Podralsko 
Usnesení: 
Jako náhradník zástupce MAS Lbc. kraje byl zvolen p. Šolc - LAG Podralsko 
Pro:  8                  Proti   0                     Zdržel se  1 
 
Jako člen komtrolního výboru NS MAS byla navržena pí Soldátová - OPS pro  
Český ráj  
Usnesení: 
Jako členka kontrolního výboru byla schválena pí Soldátová 
Pro:   8                 Proti   0                     Zdržel se  1 
 
V PS LEADER má zájem pracovat PhDr. Doubnerová - MASIF Frýdlantsko. 
 
2) Info z NS MAS – p. Šolc   
 
ČR byla zvolena spolu s Dánskem místopředsednickou zemí ELARD, v roce 2014 se rozhodne, 
která z těchto dvou bude předsednickou zemí. Do Valné hromady NS MAS ČR zastupuje ČR p. 
Radim Sršeň, na Valné hromadě bude provedena nová volba. 
  
Zpracování ISRÚ - SEA. NS MAS ČR má oficiální dopis MŽ se stanoviskem ke schvalování ISRÚ 
- SEA není třeba. Se SMO byla diskutována otázka znění usnesení zastupitelstev Měst a obcí. 
Bohužel se na posledním jednání výboru ukázalo, že doporučené usnesení má právní vadu a bude 
proto znovu s právníky SMO projednáno a upraveno - výsledek bude všem oznámen. 
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Je možno objednat Atlas krajiny - informace o detailech objednání jsou rozeslány e-mailem. Odběr 
atlasu bude v Průhonicích, můžeme dohodnout odběr jednou MAS a následné předání v regionu. 
 
Valná hromada se uskuteční 14. 3. 2013 ve Žluticích (Karlovarský kraj). 13. 3. 2013 proběhne 
schůze výboru (nutná účast nového zástupce kraje), zároveň pro ostatní budou organizovány 
exkurze (Chýšť - zámek, pivovar; Becherovka; podnikatel - ekologie, životní prostředí). 
Organizační pokyny a pozvánka budou zaslány. 
 
3) Info p. Pošmurného Výhled na období 2014 – 2020 
 
- P. Pošmurný podal shrnutí vývoje jednání delegovaného zástupce NS MAS na jednotlivých 
ministerstvech. Tato jednání vedla jednoznačně k posílení pozice MAS a NS MAS. 
- OP již byly 28.11. schváleny vládou, nejdůležitějším ministerstvem pro MAS se zřejmě stane 
MMR - gestor většiny OP. 
- P. Pošmurný žádá MAS Lbc. kraje o projednání nominace možných zástupců z řad odborníků do 
pracovních skupin jednotlivých OP 
- Ne všechny MAS budou moci administrovat všechny OP 
- Při hodnocení přijatelnosti MAS se budou posuzovat:  
 a) minimální standardy 
 b) ISÚ 
 c) pracovníci + míra režijních nákladů z jednotlivých programových rámců 
 
Dotazy:  

- Posouzení mimořádné valné hromady v Nových Hradech 
- Potřebnost OP Doprava pro jednotlivé MAS 

 
4) Slovo hostů 
 
Hejtman Lbc. kraje p. Martin Půta, radní pro hospodářský a regionální rozvoj pí Ivana Hujerová, 
vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje Mgr. Michael Otta a jejich úvodní slovo, 
vyjadřující podporu činnosti místních akčních skupin. 
 
5) Prezentace Libereckých MAS - zhodnocení období, přínos MAS pro Liberecký kraj 
 
Z prezentace činnosti místních akčních skupin Libereckého kraje jednoznačně vyplývá jejich přínos 
pro region. Za období 2007 – 2013 (r. 2013 brán dle alokace na tento rok, ostatní roky dle skutečně 
realizovaných projektů) přinesly MAS prostřednictvím osy IV – LEADER PRV MZe do regionu 
celkově více než  228 milionů Kč, což je nezanedbatelná částka, která jistě přispěla k rozvoji 
venkova.  
 
6) Informace p. Mgr. Otty 
 
- Kalendář MAS – MAS byly požádány o doplnění svých  akcí, které by chtěly prezentovat v tomto 
kalendáři – termín nejpozději úterý, 18.12.2012 
 
- Půjčky pro 6 podpořených MAS Lbc. kraje – splatnost nejpozději do 15. 6. 2015, resp. do 30 dnů 
od proúčtování poslední Žádosti o proplacení z opatření IV.1.1. – Místní akční skupina  
 
- Poskytnuté dotace - dvě, rozpočtené dle toho, zda má MAS v kraji sídlo nebo ne 
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- Návrh o zafinancování tvorby ISÚ Lbc. krajem jako pomoc MAS s koncepční činností v  r. 2013 
 
7. Různé: 
 
- Vznesen dotaz na zastoupení Lbc. kraje v Bruselu – zástupce p. Vorel, krajskými zástupci budou 
zjištěny informace, týkající se rozvoje venkova 
 
- Na dotaz možné finanční pomoci Lbc. kraje v roce 2014 bylo dohodnuto, že možná finanční 
pomoc místním akčním skupinám na rok 2014 bude projednávána Radou Lbc. kraje 
 
- Úkol pro všechny MAS -  napsat, v jaké fázi příprav je daná MAS při přípravě ISÚ na 
plánovací období 2014 - 2020 – zaslat nejpozději do 21. 12. na Lbc. kraj k rukám Mgr. 
Patočkové 
 
- Info pí radní Hujerové k regionálním produktům – MAS budou požádány o příspěvek do tomboly 
a jako občerstvení na hejtmanském plese 
 
- Příprava prezentace MAS Lbc. kraje na veletrhu v Hradci Králové (15.3 a 16.3.2013) 
 
- Další jednání MAS Lbc. kraje bude dohodnuto prostřednictvím e-mailů, předpoklad – únor 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: PhDr. Dagmar Strnadová 
 


