Schůze předsednictva MAS Náš region
17. března 2014 v 13.00 v Teplé
přítomní dle prezenční listiny

Program:
1. Informace o probíhajících projektech
2. Finanční záležitosti
3. Organizační záležitosti

Zápis
1. Informace o probíhajících projektech
Regionální centrum Kašpar – vybavení jedné stavebně upravené místnosti.
Koordinátor J. Šindelář pověřený poptávkou a výběrem vhodného vybavení konzultovat
s Ing. T. Petrem.
Skrytá bohatství – prodloužení ŽoP do 30. června 2014
KŽV II – informace manažera o kontrole ze strany SZIF, která proběhne 18 března
2014. Zajištění přítomnosti koordinátora projektu K. Kolářově a předsedy J. Orosze.
Příprava projektu do OPTP – žádost podána, čeká se na schválení ze strany MMR.
Usnesení: Předsednictvo pověřuje koordinátora J. Šindeláře zajištěním vhodného vybavení
stavebně upravené místnosti v Regionálním centru Kašpar.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí prodloužení ŽoP projektu Skrytá bohatství do
30. června 2014.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí informaci o podání žádosti do OPTP.
2. Finanční záležitosti
Zajištění čerpání úvěru na vybavení Regionálního centra Kašpar.
Manažer pověřen přípravou podkladů pro prodloužení splatnosti úvěru od ČS – Skrytá
bohatství a Animace.
Pověřit předsedu jednáním s Českou spořitelnou.
Usnesení: Předsednictvo pověřuje předsedu J. Orosze zajištěním čerpání úvěru –
Regionální centrum Kašpar – vybavení. Dále jej pověřuje jednáním s Českou spořitelnou o
prodloužení splatnosti úvěru pro projekty Skrytá bohatství a Animace.
3. Organizační záležitosti
- informace manažera ze setkání s hejtmanem Karlovarského kraje o činnosti MAS a
stavu příprav na další plánovací období EU ze dne 17. března ráno.

- informace manažera ze setkání KS NS MAS KK, které se konalo 3. března v Březové u
Sokolova
- informace manažera z valné hromady NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou ze dne 13.
března 2014
- organizační zajištění Dne pro Náš region 12. dubna 2014.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí informace manažera MAS o setkání
s hejtmanem Karlovarského kraje, ze setkání KS NS MAS KK, z valné hromady NS MAS ČR a
informace o organizačním zajištění Dne pro Náš region.
Jednání ukončeno v 14.30 hodin.

Zapsala: Jarmila Přenosilová

Ověřil: Jan Orosz

