
 

Region HANÁ 

    občanské sdružení  

    

Z Á P I S   

 

 
 9. schůze Rady MAS Regionu HANÁ , o.s. 

 

konané ve čtvrtek 30. října 2008 v 15:00 hod. na sekretariátě  MAS v Těšeticích 

 

 

Přítomni:  Mgr. Marta Husičková, Jarmila  Stawaritschová, Ing. Jan Tichý , Ing.  Pavel 

Solovský, Ing. Eliška Dostálová , Ing. H.Lebedová, předsedkyně revizní komise, Z.Žáková 

 

Hosté:   Ing. J. Brzák 

Omluveni:, L.Doseděl, Ing. Miroslav Mačák, Ing. Milan Kubíček 

   

 

Program:  

1.  Informace o průběhu první výzvy, registrace projektů na MAS, výběrová komise 

2.  Příprava II. výzvy - vyhlašované Fiše, harmonogram 

3.  Informace o průběhu projektu Razem Spolu (ČR-PL) 

4.  Budoucí mezinárodní spolupráce - informace ze setkání v Rokytnici v Orlických horách a              

spolupráce z Finska  

5.  různé 

 

Průběh schůze: 

 

Schůzi zahájila a vedla Mgr. Marta Husičková 

 

1.   Ing, Jaroslav Brzák informoval o dokončení  1. výzvy projektů z programu LEADER.  V I. 

výzvě bylo schváleno 13 projektů k plné finanční podpoře, 2 projekty se sníženou fin. podporou 

a 1 projekt z důvodu nedostatku financí nebyl podpořen. Bylo vyřešeno odvolání starosty obce 

Hněvotín J. Dvořáka.  Dne 24.10.2008 byly projekty zaregistrovány na SZIF v Olomouci,  Do 

35 dnů od tohoto data bude zaslán výsledek kontroly přijatelnosti projektů. 

Ing. Brzák navrhl, aby do tří týdnů od zasedání rady proběhla schůzka pro  žadatele, kteří podali 

své projekty do 1 kola 2008. 

 

 

                               rada bere na vědomí a pověřuje Ing. J. Brzáka ke svolání schůzky žadatelů. 
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2 .  Vyhlášení výzvy II/2009/1 

1. výzva roku 2009 bude vyhlášena během měsíců listopad - prosinec, jakmile budou připraveny 

a schváleny všechny potřebné dokumenty. 

 

Rada MAS schválila pro 1. výzvu  fiche a určila % finančního  rozdělení  

Fiche č.1 – Rozvoj zemědělských podniků – 20% 

  Fiche č.2 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – 15% 

  Fiche č.3 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura – 20% 

  Fiche č.4 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby – 30% 

  Fiche č.6 – Podpora cestovního ruchu, podnikatelské projekty – 15% 

 

Při  vyhlášení nového kola č.II/2009/1 bude připraveno školení pro žadatele na dvou místech 

v regionu. 

Školení budou rozdělená na:       1. obce a NNO,                 2. zemědělci a podnikatelé 

 

                 rada MAS schvaluje 

 

 

3. Informace o projektu Razem-Spolu 

Do rady MAS přijela Mgr. Dominika Doláková – koordinátorka projektu a Ing. Petr Manek, 

kteří informovali o projektu Razem-Spolu, jehož realizace započala  10.října 2008. V současné 

době probíhá výběr Loga projektu. Rada MAS vybrala z 32 návrhů 11.Nejvíce bodů  (6) získal 

návrh č.4/3. Vybíralo 6 členů rady + hosté ( viz prez. listina). 

Členům rady bude rozeslána konečná verze projektu. Hlavnímu koordinátorovi projektu bude 

zaslána kopie usnesení o souhlasu rady MAS s realizací projektu. 

  

přílohy č.2 – tabulka výběru, ostatní dokumenty ve 

složce projektu Razem - Spolu. 

                 rada MAS schvaluje 

 

 

4.  Projekt mezinárodní spolupráce  

Setkání v Rokytnici v Orlických horách se zúčastnili Ing. M.  Mačák a Z.  Žáková, která 

informovala radu o průběhu setkání. Byly navázány kontakty se slovenským Mikroregionem 

OKO – Košický kraj. 

 

- spolupráce s Finskem se neprojednávala. 

 

příloha č.3  -prezentace setkání 

 rada bere na vědomí 

Různé: 
 

 Žádost o příspěvek TJ  Sigma Lutín.  

Předseda odboru turistiky TJ Sigma Lutín požádal o finanční příspěvek na výrobu registrační 

karty pro turisty, kteří navštíví Velký Kosíř při Novoročním výstupu. Na kartě bude logo 

Regionu HANÁ.Rada schválila příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 

 

        příloha č.4  – žádost TJ Sigma Lutín 

rada schvaluje částku 1 000,- Kč. 

hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
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Unesení  z rady MAS ze dne 30.10.2008 

 

 

 

 

 

 Rada MAS Regionu HANÁ schvaluje: 

 

 1.   Výběr  Fichí č. 1,2,3,4,6  pro výzvu číslo II/2008/1  

 2.    Realizaci projektu Razem – Spolu a provedla užší výběr návrhů loga.  

3.    Příspěvek na registrační kartu pro turisty při Novoročním výstupu na Velký Kosíř ve   

       výši 1 000,-Kč pro TJ Sigma Lutín, odbor turistiky. 

  

 

 

Rada MAS Regionu HANÁ bere na vědomí: 

 

1.  Informaci o průběhu administrace, kontroly a  výběru projektů I.výzvy   

     z programu Leader a přípravy na výzvu II/2008/1 

2.  Informace o mezinárodním setkání MAS v Rokytnici v Orlických horách 

3.  Informace o projektu Razem – Spolu od Mgr. D. Dolákové, hlavního kooperátora  

     projektu. 

 

 

                   

 

 

 

 

                       

Zapsala: Z. Žáková 


