ZÁPIS
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konané dne 13.11.2012 v Jiřetíně pod Bukovou
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: p. Černý, ing. Kucinová
Hosté: T. Šolcová, ing. Patrová
Program: 1. Přijetí nových členů
2. Informace k projektu z opatření Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání
dovedností, animace a provádění
3. Informace k přípravě pro období 2014-2020
4. Informace o setkání nepodpořených MAS Libereckého kraje
5. Místní agenda 21
1. Přijetí nových členů
Ing. Kucin předložil ke schválení žádosti nových zájemců o členství:
- Město Lučany nad Nisou, IČ 262455 – schváleno všemi hlasy přítomných
- Jan Feix, Držkov, IČ 72555190, chov hospodářských zvířat – schváleno všemi hlasy
přítomných
- Vladimír Lacina, Kořenov, IČ 47770783, ubytování – schváleno všemi hlasy přítomných
Mgr. Hotovec informoval, že zájem o plnohodnotné členství má i obec Nová Ves nad
Nisou. Jejich dosavadní otálení vzniklo z určitých nejasností. Požádal, aby jim byly zaslány
Stanovy MASRT, přihláška, popř. další vhodné odkazy. Ing. Kucin informoval, že zájem o
členství projevil i městys Zásada.

2. Informace k projektu z opatření Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání dovedností,
animace a provádění
Ing. Kucin informoval, že příjem žádostí bude 6. – 12.2.2013. Dotaci získá každý, kdo splní
požadovaná kritéria a získá potřebné body dle hodnotící tabulky.
Při tvorbě strategických dokumentů a vnitřních předpisů nám metodickou pomoc přislíbil
MASíf a na činnost a chod kanceláře je naším metodickým dohledem LAG Podralsko.
Vzhledem k tomu, že dle hodnotící tabulky získá více bodů větší MAS, budeme se snažit
do doby podání žádosti získat ještě jednu obec, aby MAS měla 25.000 obyvatel.
Valná hromada k dovolení orgánů a provedení dalších změn požadovaných standardami
se uskuteční 14.1.2013 od 17.00 hodin v Jiřetíně pod Bukovou, aby v podané žádosti již
byly splněny základní požadavky na strukturu MAS.

3. Informace k přípravě pro období 2014-2020
Standardy MAS, ve stále nových verzích, jsou v současné době předloženy MZe k
připomínkování. Metodika tvorby obsahu byla projednána v pracovní skupině vize NS
MAS (předepisuje jakým způsobem tvořit strategii a co má obsahovat). Programové
rámce (každý z nich je obdobou dnešního SPL) jsou vytvořeny dle osnovy. MAS bude mít
možnost volby, které z nich bude chtít použít:
• Programový rámec Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO

•
•
•
•
•

Programový rámec Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT
Programový rámec Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP
Programový rámec Zaměstnanost (ESF) – MPSV
Programový rámec Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV)
Programový rámec Rybářství (ENRF)

Zpracovávaná strategie by měla mít svého odborného oponenta (podobný princip jako u
diplomové práce), který ji pak bude spoluposuzovat s hodnotící komisí. Dotazníky jako
forma získávání podkladů k tvorbě strategie by měly mít výtěžnost alespoň 1% z počtu
obyvatel. Naše forma ankety tento požadavek bohatě splňuje.
4. Informace o setkání nepodpořených MAS Libereckého kraje
Setkání se uskutečnilo 11.10.2012 v Líšném. Zazněly obavy z velké finanční a odborné
zátěže kanceláří malých MAS. Vzhledem k tomu, že větší MAS má větší šanci na více
získaných financí, diskutovalo se, zda to řešit sloučením MAS nebo vytvořením zastřešující
MAS poskytující servis stávajícím MAS v regionu. Rada MASRT je pouze pro rozšíření území
přilehlých, doposud nerozhodnutých obcí, sloučení MASRT s jinou MAS ale neschvaluje. U
územně rozlehlé masky se vytrácí prvek místní komunity a soudržnosti.
5. Místní agenda 21
Jedná se o udržitelný rozvoj s důrazem na ochranu přírody a životního prostředí. Některé
MAS v ČR již tyto principy do své činnosti a rozhodování zahrnuly. RNDr. Vargová (členka
poradního týmu Vlády ČR na tuto problematiku) nám nabídla svou pomoc. Zapracování
tohoto principu do činnosti MAS může hrát pravděpodobně roli při jejím hodnocení Můžou
to být plusové body a ovlivní to, zda bude strategie podpořena. RNDr. Vargovou pozveme
na příští jednání rady.
Příští jednání rady se uskuteční 13.12.2012 v 10.00 hodin v Jiřetíně pod Bukovou.

Zapsala: Ing. Blanka Patrová

