Zápis z jednání – 5.12.2012
Pozvánka na zasedání správní rady OS a programového výboru
MAS
Svolávám zasedání správní rady občanského sdružení „Rozkvět zahrady Jižních Čech – MAS“ a
současně programového výboru MAS, které se uskuteční ve středu 5.12.2012 od 14.00 hod v
prostorech knihovny a Hasičského muzea v Češňovicích.
Program zasedání:
1) Úvod
2) Informace schválené alokaci SPL pro rok 2013 a stavu čerpání alokace na rok 2012.
3) Informace a stavu příprav 8. výzvy pro individuální projekty v rámci SPL.
4) Informace o průběhu projektu OPLZZ, aktivitách "Orální historie" a stavu přípravy projektu
OPVK (projekt s JU).
5) Příprava „výjezdní“ valné hromady – 18.12.2012.
6) Grant MAS – rekapitulace, výsledky a dopad na území MAS.
7) Pozvánka na akce organizované do konce roku.
Ad bod 1:
Jednání zahájil ing. Leber, ověřena usnášeníschopnost orgánů : ANO
Bod 5 rozšířen o téma „rozšíření MAS“ a „dotační politika 2014+“.
Ad body 2 -4:
Informace podala ing. Krejčíčková: byla zveřejněna alokace, pro rok 2013 dostaneme zhruba o 1,5
M Kč méně než v minulém roce, cca 6 M Kč, podle toho aktualizujeme finanční plán pro výzvu,
cca 20% na administraci, 4 860tisíc na projekty – viz příloha(finanční plán).
Informace ing. Leber - v letošním roce byla alokace SPL 7 877 tisíc Kč, první etapa proplacená, u
druhé došlo k schválení platby.
Informace ing. Leber - čerpání dalších nákladů cca 250 tisíc Kč z OP LZZ, realizován grant Jč
muzejnictví. Náklady MAS dále na přípravu projektu OP VK, provoz památníku Petra Chelčického
a přípravu projektu orální historie.
Informace pí. Hůrská: 8.Výzva - v Praze předschváleno, musí projít ještě přes Č.B., na základě
průzkumu i dle předchozího jednání PV otevřeme fiche 1, 2, 4, 5 a 6 (rozdělena na 6 – obce a 11NNO); přes tuto výzvu asi bude možno pročerpat všechny peníze, dle zájmu žádostí bude dost.

Informace podala ing. Krejčíčková: musíme udělat vnitřní předpis pro změny ve finančním plánu
(proces přesunů v rámci V8.
Diskuze PV: doplnit do hodnocená jako kritérium „za body“ veřejnou obhajobu.
Diskuze PV: zda dělat semináře nebo osobní konzultace – přednost individuální přístup a osobní
konzultace, seminář pouze na „novém území“.
Diskuze k projektu orální historie – zatím není nalezen zdroj pro financování celkového záměru;
Visegratská 4 – zkusíme sehnat peníze zde, ale muselo by se to zkombinovat s nějakou zemí z V4,
ověříme názor odborníků OH.
Diskuze k projektu „hipoturistika / ovocnářská historie“: dle informací ze semináře (28/11/2012)
v rámci OP Cíl 3 - na rakouské i bavorské straně jsou ještě zbytkové zdroje, z toho např. půjde
projekt LAG Chance ve spolupráci s námi a spolufinancovaným krajem, partneři z Bavorska ( star.
Brandl) již přislíbili spoluúčast na tomto projektu
- musíme si nyní sestavit projektový tým – koho za náš tým – Iral, ….
- mělo by to být spojeno s naučnými prvky, průchozí i pro lidi i pro koně, aby se tam děti setkali s
koňma atd.
Chybí vyhledávací studie; koňské stezky jako takové již existují, nejsou data k provozovnám, GPS
navigace pro jezdce, certifikace provozů – viz Rakousko.
cca v lednu bychom se s nimi měli sejít
Odborníci hipo: za LAG paní Daňková; za MAS- bude projednáno
Závěr: část realizace bude na Blatech a část na Lhenicku popř. dle zájmu, Rada popřemýšlí koho do
týmu nominovat; pan Houba – jeho dcera se tím již zabývala, existuje na to již projekt.
Další informace: informace o projektu S peklíkem na vandr a Venkovní tělocvičny I,II
Další informace: projekt OPVK - podáme znovu projekt s Jihočeskou univerzitou, ale žadatelem
musí být univerzita, podstata projektu dle dohody bude stejná.
Ad bod. 5.
Informace podala ing. Krejčíčková: dotační politika 2014+, viz prezentace od Floriana. Pro období
2014+ nutno připravit realizací strategii a podle toho budeme moci podporovat či realizovat
projekty – když budeme mít v akčním plánu; během roku 2013 musíme shromažďovat podněty
z regionu i návrhy na integrované projekty MAS. Dle pláni „přes Leader“ se bude realizovat celá
„dnešní“ osa 3, tedy přes MAS.
Z důvodu zpracování strategie MAS 2014+ se musíme se rozhodnout, zda se budeme dále
rozšiřovat na Lipensku, obce např. Frymburk, Lipno, Loučovice, Vyšší Brod.
O starém území máme zpracované studie, o novém šetření to musíme udělat cca v ½ 2013.
Dle požadavku MZe : zastupitelstva obcí se musí vyjádřit, zda a) se chtějí zapojit do území MAS,

b)
musíme mít ISRÚ v souladu s rozvojovými dokumenty obcí na roky 2014-2020.
Dle plánu bude 18.12. společné setkání a jednání na Lipensku – oslovíme předsedu lipenských obcí
z Horní Plané, aby se zúčastnil – měli by tam být zástupci našich všech obcí i organizací v obcích
- doprava bus, oslovování účastníků.
V r. 2013 budou volby orgánů MAS, rada navrhuje rozšíření Rady o 2 nové členy z nového území.
Ad bod 6:
Ad grant MAS. Schvalování ve 3 vlnách – 1. za 50 tis,, poté ještě 2x do nového území – celkem za
71 tisíc, v současnosti vyúčtování – celkem 21 projektů, ještě asi 4 projekty budou realizovat;
v příštím období dát větší důraz na propagaci MAS.
Dotaz, zda mají lidé už zasílat žádosti o grant na kulturní akce – ing:Leber,
zpracován rozpočet, ale 50-70 tisíc na příští rok jistě můžeme pro tyto účely uvolnit.
Organizační zajištění výzvy: pí. Hůrská.
Ad bod 7:
Na www MAS zpřístupněn trvale kalendář akcí.
Diskuze: propojení www MAS a mikroregionů.
Záznam: ing. Mitášová
Kontrola zápisu: ing. Krejčíčková
Ověření zápisu za Radu OS: ing. Leber, p.Iral

ještě nemáme

