Zápis ze

Setkání pléna KS MAS StČ kraje s hejtmanem
Termín

Místo

čtvrtek 18. září 2014 v 14:00 – 15:30 hodin

Krajský úřad Středočeského kraje

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání hejtmanem Ing. Milošem Peterou
Představení KS MAS a jednotlivých zástupců MAS (M. Oliva)
Informace o Přípravě období 2014–2020 (M. Pošíková)
Informace o dosavadní spolupráci KS MAS a Krajského úřadu
Další možnosti spolupráce
Různé

1. Přivítání hejtmanem
Hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera přivítal přítomné na půdě krajského úřadu. Řekl, že
problematika MAS mu není neznámá a uvědomuje si význam MAS pro Středočeský venkov.
Středočeský kraj je připraven zařadit finanční podporu MAS do rozpočtu 2015. Je třeba jednat o
podobě finanční podpory a konkrétní částce. O možné výši podpory rozhodnou v prosinci středočeští
zastupitelé. Podrobněji byla tato záležitost rozebrána v bodu 4.
Hostem zasedání byl i Mgr. Kaliba, vedoucí odboru fondů EU.

2. Představení jednotlivých zástupců MAS ve Středočeském kraji
Jednotliví zástupci MAS představili sebe i územní působnost každé MAS.

3. Informace o přípravě období 2014–2020
Národní síti MAS se podařilo vyjednat na doporučení EU zapojení komunitně vedeného místního
rozvoje (MAS) v rámci územní dimenze do těchto operačních programů: IROP, OPŽP, OP
Zaměstnanost, PRV a částečně i OP VVV. Celkově by metodou LEADER měly do Středočeského kraje
přitéci více než 2 miliardy korun. „V současné době jednotlivé MAS připomínkují své první verze
strategií rozvoje v územích a čeká je ještě roční příprava, než dojde k prvním výzvám pro žadatele
z území.“ informovala Markéta Pošíková.

4. Informace o dosavadní spolupráci KS MAS a Krajského úřadu
Místopředseda krajské sítě Milan Oliva zhodnotil dosavadní spolupráci s krajem. Přímo M. Oliva
pravidelně navštěvuje zasedání Regionálního výboru kraje.
Galina Čermáková informovala o dosavadní spolupráci při propagaci kraje, požádala o včasné
informování o účasti na plánovaných akcích. Zvlášť pochválila akce Má vlast, která se konala na
Vyšehradě za spoluúčasti Středočeského kraje a Regiontour v Brně.

Marie Škvorová zhodnotila akci Čistá řeka Sázava.
Markéta Pošíková poinformovala o spolupráci v oblasti regionálních značek. Proběhla prezentace
možností spolupráce s muzei kraje na setkání ředitelů, žádost na nákup vitrín do muzeí je ze strany
Kraje podpořena. V současné době bude uzavřena smlouva, realizace do ½ roku. Vitríny budou
k dispozici pro prezentaci všech regionálních značek ze St. Kraje.
Hejtman informoval o schůzce se zástupci středočeských regionálních značek (pod ARZ), která
proběhla 16. 9. 2014, kde byl osobně přítomen. Středočeský kraj má svou vlastní značku kvality pro
potraviny. Nabídl spoluúčast na propagačních akcích a podporu vybavení, vše z fondu hejtmana.
Paní Lída Třeštíková prezentovala akci Modlitba za venkov a Milan Oliva prezentoval projekt Učíme se
filmem.
Důležitou informací bylo zadání ze strany hejtmana: zašlete mi do týdne tj. 25. 9. vaší představu,
finanční i obsahovou a budeme o tom diskutovat.
Hejtman se rozloučil v 15 hodin.
Následovala diskuse mezi MAS o výše zmíněném. MAS se dohodli navrhnout 200 tis. Kč /MAS s tím, že
věcně by se dotace vázala na povinnost připomínkování strategických a rozvojových dokumentů kraje.
Zápis i návrh pro kraj zpracuje M. Pošíková a pošle je předsedovi k rozeslání a odsouhlasení.
Z celé akce vznikla tisková zpráva, zveřejněná na stránkách kraje i NS MAS.
Příští zasedání 24. 10. 2014 SOU v Horkách nad Jizerou
Zapsala: M. Pošíková

