
 

  

 

 

 

 

Zápis o průběhu setkání partnerů 

 

„Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Liberecký kraj“  

 

Dne 6.9.2012 se v rámci činnosti CSV Libereckého kraje v zasedací místnosti MZe, AZV 

Liberec, konalo setkání partnerů CSV LK.  

Přítomni - viz prezenční listina  

 

 

 

Řádný program:  

1/  Tvorba a práce na Plánu krajských aktivit CSV na rok 2013 

2/ Exkurze za příklady dobré praxe – prezentace projektů financovaných z PRV, POV  

     a dalších dotačních programů 

3/  Proces SEA, problematika v návaznosti na Integrovanou strategii rozvoje území 

4/  Různé, diskuze 

 

 

 

Úvodem Ing. Martin Mrázek, ředitel KAZV Liberecký kraj přivítal přítomné a seznámil  

je s personálními změnami na odboru PRV, MZe ČR, kdy za Ing. Pavlínu Folprechtovou  

je naší novou administrátorkou CSV pí Ing. Irena Šťávová. V krátkosti pohovořil  

o připravované, možné reorganizaci MZe s možnými dopady na působení a činnost CSV  

v r. 2013 a v dalším období. Dále Ing. M. Mrázek vyzdvihl důležitost akcí, které propagují 

soutěž Vesnice roku, kdy účast obce v soutěži Vesnice roku je jedna z možností reprezentace 

obce a v případě úspěchu i možnost získání dotace. Navrhl propagaci této soutěže zahrnout  

do plánu aktivit pro r. 2013.  

 

1/ Tvorba a práce na Plánu krajských aktivit CSV na rok 2013 

    - KAZV LK předložila návrh Plánu aktivit CSV na r. 2013 s výčtem navržených   

        jednotlivých aktivit. Bylo dojednáno, že KAZV LK rozešle tento návrh členům – MAS  

        – kteří jej doplní o své požadavky, návrhy. Termín: do 18.9.2012 

    - na žádost OPS pro Český ráj (p. Láska) byla doplněna aktivita – Propagace života  

       na venkově, včelaři (viz Krajský roční prováděcí plán aktivit pro rok 2013)  

     

 

 



 

  

 

 

2/ Exkurze za příklady dobré praxe – prezentace projektů financovaných z PRV, POV  

     a dalších dotačních programů 

     - exkurze, seznámení s naplněností jednotlivých dnů exkurzí, stále je volných 6-8 míst  

         na exkurzi dne 25.9.2012 (oblast České Lípy), exkurze naplánovány 

     - MAS Turnovsko, která pořádá pro KAZV LK tuto akci „na klíč“ stále chybí ze strany  

        MZe, PRV podepsaná objednávka na zajištění služeb. KAZV LK bylo telefonicky  

        ověřeno, že objednávka byla již podepsána a originál odeslán na adresu MAS  

        Turnovsko. Ing. Šťávová (MZe, PRV) přislíbila zaslat e-mailem naskenovanou  

        podepsanou objednávku.  

 

 

3/ Poces SEA, problematika v návaznosti na Integrovanou strategii rozvoje území  

    - RNDr. Jitka Šádková, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,  

       z odboru životního prostředí a zemědělství KÚLK seznámila přítomné  

       s pracovní verzí úplného znění Zákona č. 100/2001 Sb. a s možnou budoucí  

       povinností pro MAS – zpracovávat koncepce – posuzování vlivů některých veřejných  

       a soukromých záměrů ve svém území na životní prostředí 

  - ze strany všech přítomných MAS zazněl nesouhlas s touto možnou povinností,  

      zpracovávat koncepce. Bylo navrženo tuto povinnost z Místní rozvojové strategie  

      (MRS), územní působnosti MAS – zcela vyškrtnout  

 

 

4/ Různé, diskuze 

    - KÚLK, Mgr. Lenka Patočková nabídla pro MAS možnost čerpání finančních prostředků  

       na propagaci MAS 

    - Země živitelka 2012 – výměna postřehů, zážitků, informací z účasti MAS na této akci.           

       Bylo sděleno, že z řad návštěvníků zaznělo několik dotazů a poptávek na možnost,  

       zakoupit si regionální produkty, takovýto stánek instalován, bohužel, nebyl 

    -  Další schůzka stanovena na 30.10.2012 od 10:00h v zasedací místnosti KAZV LK 

    

  

 

Z projektu byly kryty náklady na pohoštění účastníků. 

Časový i obsahový harmonogram byl dodržen, viz pozvánka. 

 

 

 

 

Dne 7.9.2012 

Zapsala:  Bc. Vlasta Pavlíková 

               zástupce CSV pro Liberecký kraj 

 


