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                                                  Z Á P I S 

ze setkání MAS Libereckého kraje konané dne 18.4.2012 v Jiřetíně p. B. ve vile Schowanek. 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 
Program jednání: 
1. Prezentace akce „Týden české hračky“ 
2. Informace ze schůzí výboru NS MAS 
3. Projekty spolupráce MAS 
4. Organizační zabezpečení výstavy Země živitelka 2012 
5. Různé 
 
Setkání zahájil J. Kucin a seznámil s programem. 
 
Ad 1) Ředitel společnosti Detoa Albrechtice s.r.o. J.Zeman seznámil přítomné s historií a vývojem 

Muzea výroby hraček a vznikem kreativních dílen v areálu firmy od r. 2010.Vysvětlil záměr 
akce Týden české hračky, která proběhla poprvé v loňském roce a letos se uskuteční ve 
dnech 24. - 29.9 .2012. 

                 
Ad 2)  pí. Doubnerová podala informace ze schůzí NS MAS. Zápisy z těchto schůzí jsou na 
           webových stránkách NS MAS. Připomněla, že se NS obrátila na jednotlivé MAS s žádostí o 

finanční příspěvek na podpůrný fond pro vyjednavače za MAS, avšak příspěvek poslalo jen 
několik MAS. Zdůraznila potřebnost vyjednavače, kterým je p. Pošmurný z MAS Posázaví, 
a nutnost zajistit pro jeho činnost finanční prostředky. Dále informovala o tvorbě Standardů 
MAS a problematice s tím spojené. Další část svého vystoupení věnovala možnostem a 
podmínkám dotací pro nepodpořené MAS. K předneseným informací probíhala průběžná 
diskuse. 

 
Ad 3)  Vzhledem k nepřítomnosti p. Bureše nebyl tento bod projednán. 
 
Ad 4)  Organizační zabezpečení výstavy Země živitelka 2012 probrala pí. Váradiová. Za MAS 

Libereckého kraje se zúčastní 6 lidí. Byl dohodnut rozpis služeb na stánku:    
           29.8. - 31.8. - O.p.s. pro Český ráj, MAS „Přiďte pobejt!“ 
           1.9. -  2.9.   - MASiF Frýdlantsko, LAG Podralsko 
           3.9. -  4.9.   - MAS Podještědí, MAS Brána do Českého ráje 
 
Ad 5)  pí. Doubnerová informovala o projednávaném záměru hippostezek, který bude v případě 

shody partnerů předložen v 17. kole PRV. 
 
           Termín příštího setkání MAS Libereckého kraje byl stanoven na 26.7.2012 od 10.00  hodin v 

Jilemnici. Přesné místo konání bude uvedeno na pozvánce. 
                                                                                                                         Zapsala: Blanka Patrová 
 


