
                           
 

Z Á P I S  
ze setkání MAS Libereckého kraje  konané dne 13.6.2013 na SH Grabštejn 

 
Přítomni: Dle Prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 

1) Rozšíření značky Regionální produkt JH ( J. Doubnerová, J. Tvrzníková) 
2) Tvorba ISRÚ - jednání s ARR 
3) Zprávy z NS MAS ( R. Zemanová, J. Šolc) 
4) Prohlídka SH Grabštejn 
5) Různé 

 
 

Setkání zahájil Ing. Sameš, přivítal přítomné, seznámil všechny s programem 
 

1)  Dr. Doubnerová informovala přítomné o projektu regionálního produktu Jizerské 
hory. Informovala o podmínkách a možnosti přihlásit výrobky ( potravinářské i 
nepotravinářské) do hodnocení a možnosti získání certifikace regionálního výrobku. 
Termín podání přihlášek je do 14.6.2013. Nově se mohou přihlásit i žadatelé z obcí 
MAS Podještědí. J. Tvrzníková osloví žadatele z území MAS Podještědí. Původní 
záměr projektu spolupráce při rozšíření značky (MASiF, MAS Podještědí a MASRT 
nebude předložen). 
 

2) MAS LK se vzájemně informovaly o stavu tvorby ISRÚ, v současnosti není konečná 
verze Metodiky pro tvorbu ISRÚ. Byl zdůrazněn požadavek schvalování strategií na 
jednotlivých obcích v zastupitelstvech. Vzhledem k tomu, že MAS které mají obce 
svého území v některé CHKO, je nutné návrhovou část tvořit společně. Bylo 
dohodnuto, že MAS společně osloví ARR, aby toto společné jednání na správách 
CHKO zastřešila. 
 

3) J. Sameš seznámil přítomné o výsledcích jednání NS MAS ve Žluticích. Spolu s LAG 
Podralsko podal zásadní informace pro MAS, které se účastnily v projektu Zelená 
úsporám. MAS, které měly uzavřenou smlouvu musí do podzimu podat žádost o 
uznání dluhu, jinak nebude uznán.  
 
J. Doubnerová (v zastoupení Romany Zemanové) podala informaci z jednání výboru 
NS MAS týkající se nové formy organizace MAS pro nové plánovací období 2014+. 
NS MAS zažádá o stanovisko MV k jednotné právní formě. Zatím nejasné jak bude 
řešeno právní následovnictví. 
 
Všechny MAS musí provést audit – pouze podle zadání Mze – viz metodika 
k provedení auditu. 
 
Hodnocení MAS ze strany MZe v letošním roce nebude probíhat. 
 
Projednáváno bylo také přechodné období – pravděpodobně roky 2014 a 2015. Je 
možná i varianta vyhlášení výzev v rámci stávajícího období.  



                           
 

 
NS MAS vznesla požadavek k upřesnění podpory jednotlivých krajů pro MAS. 
NS MAS připravuje na Zemi živitelku program prezentací jednotlivých MAS a žádá 
harmonogram zastoupení MAS LK na společném stánku (jména zástupců MAS, kteří 
budou přítomni). 
 

4) Účastníci setkání absolvovali prohlídku SH Grabštejn s výkladem kastelána Mgr. Jana 
Sedláka. 
 

5) V závěru setkání byl projednáván požadavek SZIF na všechny MAS ohledně 
zaměstnávání zaměstnanců, kteří mají vlastní živnostenské oprávnění nebo jsou členy 
statutárních orgánů v organizacích. Požadavek SZIF je ukončit členství ve statutárních 
orgánech nebo pozastavení živnostenských listů na shodnou činnost s činností MAS. 
Požadavek SZIF ale není přesně specifikován, a přetrvávají dohady a výklady 
jednotlivých kontrolorů SZIF, kdy někteří vyžadují přijetí opatření ukončení 
veškerého podnikání zaměstnanců MAS i na činnosti, které nejsou předmětem činnosti 
MAS.  Byla vyslovena shoda v postupu jednotlivých MAS k této otázce.  
 
Mze – p. Pavlíková informovala přítomné o projektech CSV na rok 2013. Na podzim 
jsou opět plánovány exkurze po úspěšných projektech ve spolupráci s MAS 
Libereckého kraje. 
 
Termín příštího setkání MAS byl stanoven na první polovinu září v Jiřetíně pod 
Bukovou. Pořadatelem setkání bude MAS Rozvoj Tanvaldska. 

 
 

Zapsala: Jitka Tvrzníková 


