ZÁPIS
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 28.6.2012 v Jiřetíně pod Bukovou

Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Iva Kucinová
Hosté:
Ing. Blanka Patrová, Tereza Šolcová
Program jednání:
1. Příprava diskusního kulatého stolu – 4.7.2012 v 16.00 hodin, Jiřetín p.B. – vila Schowanek
2. Informace z NS MAS ČR
3. Různé
Ad 1) Ing. Kucin informoval o přípravě diskusního kulatého stolu, který se uskuteční 4.7.2012 v
Jiřetíně pod Bukovou. Jako přednášející budou 2-3 zástupci z LAG Podralsko, kteří
budou hovořit o jejich úspěšně realizovaných projektech. Výklad budou směrovat i s
ohledem na naše požadavky.
Ing. Bureš oznámil, že pozval též pí. Doubnerovou z MASiF Frýdlant.
Ing. Kucin konstatoval, že více poznatků z různých míst je ku prospěchu věci.
Ing. Bureš se dotázal, kdo potvrdil účast; na setkání nabídne exkurze do jiných MAS.
Ing. Kucin – účast nikdo nepotvrzoval, pouze několik pozvaných se omluvilo.
Ad 2) Ing. Kucin informoval o nových dokumentech vztahujících se k činnosti MAS.
Strategie Evropa 2020 – jedná se o páteřní dokument, od něhož se odvíjí vše ostatní.
Tento dokument platí pro všechny dotační programy.
Metodika přípravy strategií – jedná se o návrh dokumentu. Jde o obecný teoretický
dokument o principech tvorby strategií.
V každém kraji má proběhnout jeho testování za účasti starostů, zástupců MAS a
manažerů MAS.
Vymezení operačních programů – obsahem je snížení počtu operačních programů; je jich
méně, ale jsou širší.
Informoval rovněž o vyhlášení fotosoutěže NS MAS ČR, které se se svými fotografiemi
naše MAS zúčastní. Dále informoval o své účasti na konferenci v Senátu ČR pod názvem
Starosti starostů s evropskými fondy, kde byly předneseny mj. i výše uvedené informace
zástupci MMR a Mze.
Ad 3) Ing. Kucin informoval, že v otázce rozdělení peněz nepodpořeným MAS zatím není nic
nového, mělo by se tak stát v průběhu prázdnin.
Ing. Bureš poukázal na potíže s navazováním spolupráce mezi MAS. Projekty spolupráce
musí být na úrovni oficiálních zástupců MAS, nemohou se uskutečnit přímo mezi
jednotlivými členy. Z toho plyne mnoho formální práce pro relativně malý efekt. Znovu
vyzdvihl jednoduchost a efektivnost konání exkurzí do MAS.

Zapsala: Ing. Blanka Patrová

