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Zápis z jednání Rady MAS Orlicko
Místo konání:

sekretariát MAS Orlicko

Dne:

2. srpna 2007

Účastníci:

Vladimír Šeda
Jaroslav Krátký
Jan Vych
Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Dana Hubálková

Hosté:

Bc. Ivana Danielová – management MAS

Program:

1.
2.
3.

LEADER ČR 2007
Změna termínu pro zpracování aktualizace Strategie
Propagace činnosti MAS

Ad 1) LEADER ČR 2007
Manažer svazku informoval, že ve spolupráci s pracovní komisí, konanou dne 26. července
2007, bylo aktualizováno znění Záměru „Pečujeme o Orlicko“ v souladu se zveřejněnu
metodikou Programu LEADER ČR 2007
V souladu s usnesením č. 5/2007 z Valné hromady konané 25.5.2007 je v pravomoci Rady
schválit aktualizované znění Záměru a uložit předsedovi podání Žádosti o podporu.
Vzhledem k tomu, že všichni členové Rady byli také členy pracovní komise a byli tedy
s aktualizovaným zněním Záměru seznámeni, přistoupila Rada ihned k hlasování.
Usnesení:
Rada MAS schvaluje aktualizované znění Záměru „Pečujeme o Orlicko“ a ukládá
předsedovi svazku podat Žádost o podporu v rámci vyhlášené Výzvy.
Manažer dále uvedl, že během měsíce září, před případným vyhlášením Výzev k podávání
žádostí je třeba uspořádat školení pro potenciální žadatele. Toto školení by mělo být
zaměřeno na osvojení si principů Programu LEADER a technické náležitosti při podávání
projektů.

Usnesení
Rada MAS ukládá manažerovi uspořádat seminář pro školení potenciálních žadatelů a
to v termínu 3 – 6. září.

Ad 2) Změna termínu pro aktualizaci Strategie
Manažer MAS požádal o prodloužení termínu pro zpracování aktualizace Strategie z důvodů
časové náročnosti zapojení se do Programu LEADER ČR 2007. Dále uvedl, že v souladu
s podmínkami Programu se nemůže MAS přihlásit do 1 kola Programu LEADER a
nedodržení termínu aktualizace proto nijak neomezí možnosti MAS Orlicko.
Usnesení
Rada MAS ukládá manažerovi svazku zpracování aktualizace Strategie do konce roku
2007.

Ad 3) Propagace činnosti MAS Orlicko
Manažer svazku uvedl, že v souladu usnesením č. 8/2007 by měla být zahájena propagace
činnosti MAS a další sběr projektových záměrů.
Bohužel MAS doposud neobdržela přislíbenou dotaci z Pardubického kraje, kterou měly být
tyto aktivity financovány. Z tohoto důvodu je nutné tyto aktivity odložit.
Usnesení
Rada MAS bere na vědomí informace o odkladu propagace činnosti MAS a sběru
projektových záměrů.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda

Bc. Ivana Danielová

