Zápis z jednání, předání zkušeností a společné konzultace KSNSMAS Ústeckého kraje , konaného dne
20.6.2014 na Sněžníku

Přítomni: Dle prezenční listiny
Host: Ing. Roman Haken
Jednání zahájila p. Hana Dufková předsedkyně KS NS MAS ÚK , přítomné přivítala.
1) Zajištění stánku na ZŽ ( mail p. Hamplové)
- kdo jaký sortiment zajistí ( p. Bitner zajistí pivo ze Žateckého pivovaru, ale nebude pivo
prodávat, ani čepovat je nutné na to někoho zajistit. MAS ČS zajistí víno. MAS ZK ………?,
MAS Labské skály perníky, regionální výroby, publikace .)
Kdo , kdy bude přítomen na stánku se zatím nedohodlo.
2) Informace ze školení SCLLD – školení bylo přínosem . První den věnován tvorbě SCLLD,
druhý den standardizaci. Ke stanovám spolků a k problematice o.p.s. bylo doporučeno
vyčkat na školení Mze koncem července.
3) p.Bittner - k OPS otázky nezodpovězeny , měly by být vzorové stanovy ( zakládací listina)
Dohodnuto s. p. Hakenem - MAS Labské skály zašle svoje stanovy ke konzultaci a
připomínkám p. Hakenovi, který bude jednat s p. Deverovou. Připomínky zašle v co
nejkratším možném termínu . (to bylo provedeno, připomínkované stanovy byly odeslány
všem MAS spolkům)
p. Bittner předal vzorovou z.listinu p. Hakenovi, také ke zprostředkování připomínkování.
4) 22.7.2014 pozvat na jednání KS NS MAS ÚK zástupce Mze (asi ing. Krumpholcovou), příp.
SZIF (ing. Hanoldovou), MMR ( zástupce příslušného odboru), ( NS MAS ( asi Wintera – p.
Haken navrhuje Floriana) , požádat je o zkonzultování dosavadního postupu ( struktur
jednotlivých Strategií, aby bylo jasné co musí být a co naopak nesmí) . p. Haken navrhuje
konzultovat jednu vzorovou strategii ( nejspíš Strategii MAS ČS), nebo budou –li hosté
ochotní nechat zkonzultovat stručně všechny. Pokud toto pozvání přijmou je třeba toho
max. využít. P. Dufková napíše dopis - Pozváni.
5) Prezentace p.Mgr. Ondřeje Marka CpKP – ke stanovení monitorovacích indikátorů (
účastníkům bude odeslána prezentace) (stalo se)
6) Byl prezentován stav rozpracovanosti jednotlivých Strategií - doporučení p. Hakena všechny
výstupy ( dílčí) zveřejňovat, informovat veřejnost , nezapomenout na provázanost se
Strategiemi v území i krajskou a národní , vč. dokumentů EK .
7) 29.9 2014 – pozvání MAS ÚK do Bruselu
Zapsala: Bischoffiová

