16. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje
4. dubna 2014, Plzeň
Zápis z jednání
1) Informace z VH NS MAS ČR
 informace k poptávce na organizační zabezpečení semináře k CLLD ze strany
NS MAS ČR – pro cca 100 osob ze 40 MAS, zatím není rozhodnuto, zda bude
organizován jako 1 nebo 2 denní. Pravděpodobnější je varianta 2 denní. Návrh
na místo organizace – klášter Teplá (možnosti zjistí Náš Region), Klatovy
(možnosti zjistí Pošumaví), záložní varianta Plzeň (možnosti zjistí ČZ - MP),
návrh termínu konání 29. – 30. 5. nebo 11. – 12. 6.,
 NS MAS ČR má možnost v rámci podpůrného projektu OPTP zaměstnat
pracovníka pro koordinaci aktivit místních akčních skupin v Plzeňském kraji
v období od 1. 4. do 31. 8. 2014 – možní uchazeči: Jolana Dražská Floriánová,
Ondřej Starý,
 stanovy NS MAS ČR – do pondělí 7. 4. je možno zasílat připomínky Tomáši
Havránkovi. Sebrané připomínky budou v úterý 8. 4. předneseny Janem
Dražským Florianem na výboru NS MAS ČR.
2) Informace z PK
 7. 4. 2014 se bude od 9 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského konat
veřejné projednání Programu rozvoje Plzeňského kraje 2014+, dokument je ke
stažení a veřejnému připomínkování dostupný na stránkách kraje, připomínky
je možné zasílat do 14. 4. 2014,
 podpora činnosti MAS v období 2014 – 2015 – náklady jsou uznatelné od 1. 6.
2014 do 31. 12. 2015, žádosti se podávají do 9. 4. 2014 prostřednictvím
elektronického systému Plzeňského kraje,
 agenda spojená s místními akčními skupinami s působností na území
Plzeňského kraje přechází od 1. 1. 2014 na Bc. Lenku Šmejkalovou
3) Rotace v orgánech KS MAS PK
 na základě předem stanoveného klíče rotace v orgánech KS MAS PK přechází
pro rok 2014 předsednictví na MAS Ekoregion Úhlava, místopředsednictví pak
na MAS Sv. Jana z Nepomuku a MAS Světovina.
4) EHMK Plzeň 2015
 regionální program se redukoval na vzájemné informování a propagaci Plzně a
venkova PK (stojany, prodej vstupenek,…),
 MAS mají možnost stát se regionálním partnerem (kontakt Jan Dražský
Florian),
 objednávky autobusu linky 2015 na rok 2014 je možno provádět u Blanky
Borůvkové,

 spolek KULTURISTA – uvažuje se o jeho založení jako nástupce sítě Synapsis
(kontakt Jan Dražský Florian).
5) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
 v ORP Domažlice se jednou za14 dní schází celé realizační týmy (14. 4. 2014
9:0) – možnost účasti týmů z dalších ORP,
 informace o připravovaném alternativním projektu SMS,
 informace o připravovaném dotačním titulu na podporu tvorby obecních
strategií – pro obce a mikroregiony (minimální náklady 300 000 Kč),
 do projektu již zapojeno 191 ORP,
 na obcesobe.cz bude k dispozici databáze kontaktů na regionální týmy, kterou
je možné využít pro vzájemné informování o aktivitách projektu v území
jednotlivých MAS.
6) Venkov Plzni – pokračovací projekt spolupráce
 je vytvořena a připravena k zapůjčení výstava Venkov Plzni (už byla vystavena
v mázhauzu Plzeňské radnice), bude k dispozici v češtině, němčině, angličtině,
 noviny Venkov Plzni – uzávěrka 8. 4. 2014 – možnost inzerce, propagační
články o regionu. Požadavek, aby MAS poskytly seznam kulturních akcí
v jejich území na duben – červen 2014.
 výstava Venkovské miniexpo – bude zaměřena na industriální dědictví a
technické památky, 25. – 26. 4. 2014, Hlavní nádraží ČD Plzeň
 v rámci projektu proběhne seminář „Řemesla, místní výrobky, zemědělské
produkty a služby v cestovním ruchu“. Jeho obsahem bude představení
existujících místních výrobků a značek v cestovním ruchu – termín 17. 6.
(alternativní 15., 16., 17. 7.)
7) Konference venkov 2014 – termín stanoven na 15 – 17. 10. v Konstantinových
Lázních - možnost zapojení MAS (organizace workshopů na místě, prezence, …)
8) Různé
 návrh sdílet datové sady od ČSÚ (podklad pro tvorbu strategie)

Zapsal: Tomáš Havránek

