MAS Šluknovsko
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IČ: 26983303
tel.: 724778296
email: massluknovsko@atlas.cz

ZÁPIS
Z pátého jednání pracovní skupiny projektu spolupráce (22. kolo PRV), ze dne 13. 4. 2015,
v kanceláři MAS Šluknovsko, Národní 486, Varnsdorf (Budova naproti Albertu, první patro,
parkování u Alberta).
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání pracovní skupiny zahájila v 10,10 hod. ředitelka MAS Šluknovsko paní Eva Hamplová,
přivítala všechny přítomné a popřála hodně zdaru v jednání. Následně předala slovo paní
H. Dufkové – předsedkyni KS MAS ÚK k řízení jednání pracovní skupiny.
1. Paní Dufková v úvodu informovala všechny přítomné o schválení dotace pro MAS
Radou ÚK ve výši 500 tis. Kč. Pan Kučera tuto informaci doplnil o nutnost stanovit
způsobilé náklady od 1. 1. 2015. Paní Bischoffiová informovala o předpokládaném
schválení dotací ZK ÚK v červnu 2015.
2. Pan Sazečka (koordinátor Celostátní sítě pro venkov pro NUTS II Severozápad – dále
jen KCSV) předal informaci o současném stavu PRV, informoval o pozici KCSV vedle
PRV. Byla poskytnuta informace o připravované schůzce 30. 4. 2015 členů CSV,
připravované diskuzi o náplni CSV a potřeby partnerů na rok 2015. Je potřeba
předložit náměty do CSV do konce května.
3. Paní Dufková informovala o následném jednání výboru NS MAS ČR
4. Pan Machálek přednesl informaci k druhému projednání postupu realizace výstupu
společného projektu – Doporučené metodiky pro evaluaci a monitoring realizace
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020
(SCLLD) s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého
programového období 2007-2013. Byla doplněna informace o provedeném školení
panem Jarolímkem. Řešena problematika dalšího výstupu – Monitorovací systém pro
jednotlivé MAS s možností tabulkových výstupů.
5. Vzájemná diskuze
6. V závěru poděkovala paní Hamplová přítomným za věcné argumenty a ukončila
jednání
Příloha: Diskutovaná problematika Struktury společného výstupu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

