MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
M •A • S

Zápis Valné hromady
Místo konání:

zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku

Dne:
.
Účastníci:

19. prosince 2007
členové občanského sdružení: dle prezenční listiny
Ing. Ivana Danielová

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o realizaci Programu LEADER ČR 2007
Informace o přípravě na Program LEADER
Schválení účetních a finančních směrnic
Různé

Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Zapisovatelkou jmenoval Ing.
Ivanu Danielovou. Ověřovateli zápisu pana Vladimíra Šedu a pana Jaroslava Krátkého.
Členové schválili program valné hromady tak, jak byl předložen.

Ad 1)

Informace o realizaci Programu LEADER ČR 2007

Předseda svazku informoval o jednotlivých aktivitách spojených s přípravou a realizací
Programu LEADER ČR 2007. Seznámil členy s výsledky a výstupy tohoto Programu a
s podpořenými projekty.
Usnesení 13/2007
Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu realizace Programu LEADER ČR
2007.

Ad 2)

Informace o přípravě na Program LEADER

Předseda svazku informoval, že byly zahájeny aktivity pro přípravu Místní akční skupiny
Orlicko na podání žádosti o podporu v rámci 2 kola programu LEADER.

V souvislosti s tímto byly doposud realizovány tyto aktivity:


Místní akční skupina Orlicko zajistila prostřednictvím Česká pošty distribuci
pozvánek na veřejné diskuse o možnosti zapojení do Programu LEADER



Ve spolupráci se ZAPÚ byly jednotliví zemědělci v územní působnosti MAS Orlicko
pozváni přímo (adresným zasláním pozvánky)



Dne 7.12. vyšel článek v Orlickém deníku informující o aktivitách MAS Orlicko a
přípravě na Program LEADER



Dne 12.12.2007 se Ing. Žďárský a Ing. Danielová zúčastnili Setkání zemědělských
podniků, kde informovali o možnostech zapojení do Programu LEADER



13.12.2007 od 13:30 a 16:00 hod. proběhly v Žamberku a v Králíkách veřejné diskuse



Dne 18.12.2007 proběhla prezentace přípravy na Program LEADER na valné hromadě
Sdružení obcí Orlicko.

K dalším aktivitám pro přípravu na Program LEADER patří:




Sběr projektových záměrů prostřednictvím webových stránek MAS Orlicko
Sběr informací o nejpreferovanějších oblastech podpory prostřednictvím dotazníků
pro zemědělce
Příprava pracovních skupin pro zpracování Strategického plánu Leader

Následovala diskuse o složení a velikosti jednotlivých pracovních skupin.
Usnesení 14/2007:
Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě na Program LEADER.
Usnesení 15/2007:
Valná hromada ukládá manažerovi připravit na příští jednání valné hromady návrh
konkrétního složení pracovních skupin.

Ad 3.

Schválení účetních a finančních směrnic

Předseda svazku seznámil přítomné s finančními směrnicemi pro zajištění činnosti MAS
Orlicko. Tato směrnice je přílohou zápisu.
Usnesení 16/2007:
Valná hromada schvaluje směrnice tak, jak byly předloženy.

Ad 4)

Různé

Proběhla diskuse o vhodnosti revize členů Místní akční skupiny Orlicko z důvodu časté
absence některých členů. Současně padl návrh na projednání otázky vstupu nových členů,
kteří si podali žádost o vstup do MAS Orlicko. V současné době spadá přijímání nových členů
do kompetence valné hromady.
Usnesení 17/2007
Valná hromada ukládá manažerovi svazku provést do příští valné hromady revizi členů
sdružení.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda

Ověřili:

Zapsala: Ing. Ivana Danielová

