Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
a Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s. Královéhradeckého kraje

Zápis
z jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR o.s.
Královéhradeckého kraje
dne 24.8.2010, Vrchlabí

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Plnění úkolů jednotlivých členů dle minulého zápisu
3) Zpráva z kontrolního výboru KS NS MAS ČR KHK
4) Informace z výboru NS MAS
5) Shrnutí zkušeností z hodnocení MAS v ČR – plán výměny zkušeností
6) Země živitelka – sběr materiálů a informace o zastoupení
7) Dožínky – podmínky a zabezpečení účasti
8) Zelená úsporám - informace
9) Konference venkov 2010 – ustavení týmu, plán akcí, financování,
nároky a témata
10) Výměna zkušeností s realizací SPL
11) Příklady dobré praxe – Krkonoše
12) Diskuse
3) Zpráva z kontrolního výboru KS NS MAS ČR KHK
- zpráva z kontrolního výboru bude přiložena k zápisu, drobné nedostatky
odstraní výbor do konce září
- jednání MAS Královéhradeckého kraje bude vždy pojato jako jednání valné
hromady KS NS MAS KHK – uvádět takto do pozvánky i zápisu
- účetní MAS Nad Orlicí vyčíslí práci pro KS NS MAS KHK a vystaví fakturu
4) Informace z výboru NS MAS
- zápis z jednání je na stránkách NS MAS
- záplavy – NS MAS dala dar postiženým MAS
- připravuje se aktualizace pravidel, úprava přílohy 9, začlenění měkkých
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projektů, řada opatření bude mít 2 kombinace, např. zřízení ubytování
obcemi apod., nově také některé mobilní stroje pro zemědělce – MAS změna
strategie a fiší
- tématická pracovní skupina (TPS LEADER) - možnost opravy bodování
výběrové komise např. u pracovních míst
5) Hodnocení MAS
- 10.8. Hodnotitelská komise
- Hodnocení MAS SZIFem cca 1/3 váhy hodnocení, dodržování SPL,
v budoucnu se bude hodnotit i přetlak žádostí oproti nabízeným financím,
10 oceněných MAS na Zemi živitelce + zvláštní hodnocení pro vybrané MAS
- zajistit pro KS NS MAS KHK výsledky hodnocení MAS
6) Země živitelka
- konání už tento týden ve čtvrtek, denně od 9-18:00
- akutní problém – neobsazené místo pro výrobce před pavilónem – bezplatný
zastřešený jarmareční stánek
- obsazení uvnitř:
středa – instalace – nebude předem
čtvrtek – obsazení stánku nakonec přislíbila Jana Bitnerová – předat jí
propagační materiály za jednotlivé MAS, které se neúčastní, nebo až
v posledních dnech
pátek – ráno Jana Bitnerová, odpoledne Petr Kulíšek
sobota – Petr Kulíšek, Broumovsko, Český Ráj
neděle – Broumovsko
pondělí – Jarča Nekvasilová, Katka Loučková
úterý – Katka Loučková (Nad Orlicí)
- ubytování si řeší každý sám - j. Bitnerová má v případě zájmu kontakt na
ubytování za pivovarem, T. Vidlák má kontakt na koleje
7) Dožínky – téma Venkovské inspirace
- termín 17. – 18. 9.
- párty stan + 20 ks jarmarečních stánků (1,9 m, zdarma – poskytne MAS
Nad Orlicí, další má Podchlumí)
- v pátek se musí vše připravit nejpozději do 10:00, školy – promyslet
možnost soutěží pro studenty
- sobota – občerstvení – pivo Primátor a pódium, od 10 do 16 hodin program
(Z. Hovorková) – cimbálovka a taneční soubor Barunka
(v případě potřeby může Hradecký venkov poskytnout párty stan)
- Min. týden předem musí být dohodnuté obsazení stánků, které bude 100%
závazné, abychom tam neměli prázdné stánky – uzávěrka v pátek 10.9.
- Párty stan – MAS, SPOV, Zelená úsporám, občerstvení
V párty stanu pivní sety (J. Bitnerová) možnost prezentace jednotlivých MAS,
projektů včetně zvuku – do 10.9. poslat, kdo má zájem o prezentaci a zda se
jedná o film, prezentaci, či fotogalerii
– do 10.9. vše závazně poslat za každou MAS na J. Balcara (MAS, kolik
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stánků, kdo v nich bude a promítání – film/prezentace/foto)
- možnost ubytování na hostelu z pátka na sobotu (Z. Hovorková)
8) Zelená úsporám
- v období 2-6/2010 cca 10% plánované aktivity – nutnost zvýšit aktivitu
jednotlivých poradenských míst

9) Konference Venkov 2010
- termín konání:
10.11. odpoledne prezence
11.11. konference do 14:00
12.11.
- doladit program
- exkurze tématické a sociální
- workshop – potravináři, místní výrobky – témata dle jednání s MZe
- zdarma wellness, sauna a další aktivity
– účast až 350 lidí, vytvoření realizačního týmu složeného z MAS Brána do
Českého Ráje a Podchlumí a výboru, návrh na 1 placeného koordinátora, či
agenturu, realizační tým k dispozici 10.-20.000 Kč z rozpočtu KS NS MAS
KHK na rozjezd organizace akce.
- konání Hořice a Lázně Bělohrad
- rozpočet akce je cca 900.000 Kč, v prac. skupině Florián, Hienlová, Winter,
další lidé z MAS ve fázi oslovení
Přijmy:
- oslovit KHK ohledně záštity a poskytnutí financí – návštěva a dopis P.
Kulíšek a J. Kuthanová
- ministerstvo 500.000
- účastnické poplatky
- náklady hradí NS MAS po akci
- do 10.9. (17.9.) najít nějaký systém – vytvořit zprávu z jednání
- na Dožínkách v pátek 17.9. v 16:00 – jednání ohledně Venkova 2010,
10) Výměna zkušeností s realizací SPL
- uplavané výstupy z Leaderu – jak řeší SZIF? MAS MUM má podobnou
zkušenost – shořelý výstup z Leaderu
11) Příklady dobré praxe – Krkonoše
- přesouvá se na příště

Zapsala: Eva Trýznová,
MAS
Krkonoše
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