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                                                  Z Á P I S 
ze setkání MAS Libereckého kraje konané dne 18.9.2013 v Jiřetíně p. B. ve vile Schowanek. 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 
Program jednání: 

1. Informace z konání výstavy Země živitelka 
2. Různé 

 
Setkání zahájil J. Kucin,  přivítal přítomné a seznámil s programem. 
 
Ad 1)           Přítomní zhodnotili účast MAS na výstavě Země živitelka a diskutovali o jejím přínosu  
           pro MAS. Účast na příštím ročníku této výstavy však podmiňují tím, aby NS MAS zajistila 

pro tuto akci kvalitní prezentaci a propagaci. Rovněž by bylo vhodné, aby i Liberecký kraj 
poskytl příspěvek na tuto akci z položky reprezentace kraje, aby nebylo nutné čerpat 
prostředky z přímé podpory kraje MAS. 

                     Pí. Doubnerová uvedla, že se má v pátek sejít s radní pí. Hujerovou a budou mj. jednat 
o finanční podpoře MAS. Předběžně je v rozpočtu LK počítáno s určitou částkou na podporu 
MAS. Každá MAS by měla mimo granty a dotace získat 100 tis. Kč přímo z rozpočtu oproti 
jednoduchému vyúčtování.  

                  K účasti na výstavách v příštím roce bylo konstatováno, že by bylo dobré zachovat účast 
na Zemi živitelce s přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům. Účast v Lysé n.L. na 
výstavě Regiony ČR vypustit vzhledem k diskutabilnímu přínosu pro MAS. Naopak velmi 
příznivý ohlas měla účast na výstavě Euroregion Tour v Jablonci n.N. a bylo by vhodné se 
příští rok zúčastnit zde zvlášť s ohledem na přímou vazbu na region. 

 
Ad 2)          Pí. Doubnerová vznesla požadavek na zajištění příspěvku na činnost vyjednavače za NS 
           MAS p. Pošmurného, který odvedl velký kus práce ve prospěch MAS na ústředních 

orgánech státu a zajistil, že při jednáních je třeba s MAS počítat. Peníze na jeho činnost byly 
zajištěny pouze do června. Navrhuje, aby příspěvek za MAS činil tak jako dosud 5000,- Kč.     

                    Dále proběhla diskuse okolo aktivit SMO, z nichž vyplývá snaha vytěsnit aktivitu MAS 
a nařídit, aby svazky obcí byly tvořeny dle  ORP. Interpretace těchto aktivit není zcela 
jednoznačná, ale obavy jsou neoddiskutovatelné.  

                    Přítomní se dále vyjádřili k vydání kalendáře MAS pro rok 2014. Bude-li vydání za 
stejných podmínek jako loni, souhlasí účastníci s jeho vydáním. Je však nutné, aby byl k 
dispozici dřív. Fotografie s údaji je potřeba předat do 30.9.2013. Bude snaha fotografie řadit 
podle jejich sezónnosti. 

 
Příští setkání MAS  LK se uskuteční v Liberci spolu s CSV Liberecký kraj. 
 
Zapsala: Blanka Patrová 


