Schůze předsednictva MAS Náš region
7. ledna 2014 v Teplé
přítomní dle prezenční listiny

Program:
1. Informace o probíhajících projektech
2. Informace o ISÚ
3. Finanční záležitosti
4. Příprava valné hromady

Zápis
1. Informace o probíhajících projektech
Skrytá bohatství – ze strany KMAS návrh na prodloužení termínu podání ŽoP na 30.
června 2014. Chybí výstup č. 1 Edice publikací „Venkovské baroko“. Ze strany MAS Náš
region po korekturách schváleno, čeká se na společný tisk.
KŽV II – podána ŽoP. Není ještě stanoven den fyzické kontroly ze strany SZIF.
Regionální centrum Kašpar – dokončeny stavební práce, kontrolní dny budou nadále
pokračovat za účasti předsedy MAS NR a koordinátora projektu J. Šindeláře
Animace – 10. ledna zasedá výběrová komise k výstupu č. 5 Realizace tréninkové
výzvy „Nový vizuální styl MAS Náš region“. Do 6. ledna přijaty dvě nabídky.
Příprava projektu do OPTP – předpokládaný termín podání žádosti 31. ledna 2014.
Zpracováním žádosti pověřena K. Kolářová a předseda J. Orosz.
Žádosti Karlovarský kraj - vyúčtování za rok 2013 na odbor kultury za projekt Divadlo
dětí v Našem regionu podat do 15. ledna 2014. Pověřen manažer MAS K. Prchalová a
předseda J. Orosz.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí informace manažera MAS Náš region o průběhu
realizací jednotlivých projektů a pověřuje manažera a předsedu MAS podáním vyúčtování
projektu Divadlo dětí v Našem regionu za rok 2013.
2. Informace o ISÚ
Informace od manažera o stavu analytické části ISÚ a doplnění statistických údajů dle
doporučení NS MAS ČR. Manažer MAS pověřen pokračováním ve zpracování ISÚ a
naplánováním dalších setkání pracovních skupin na květen.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí informace manažera MAS Náš region o průběhu
zpracování ISÚ a pověřuje manažera MAS pokračováním ve zpracování ISÚ a naplánovat na
květen další setkání pracovních skupin.

3. Finanční záležitosti
Informace předsedy o čerpání úvěru z České spořitelny. Návrh na řešení platby úroků
z úvěrů ve spolupráci se SOSL POV. Přípravou návrhu pověřen předseda a M. Šašková.
Usnesení: Předsednictvo pověřuje M. Šaškovou a J. Orosze přípravou dohody o řešení
finanční situace MAS Náš region.
4. Příprava valné hromady
Informace manažera o stavu příprav na valnou hromadu MAS Náš region 9. ledna
v Toužimi. Schválení programu jednání valné hromady:
Návrh programu VH MAS NR:
1. Úvodní slovo předsedy
2. Informace o projektech realizovaných v roce 2013
3. Připravované projekty a podané žádosti
4. Příprava nového programového období EU 2014-2020
5. Revize členské základny
6. Schválení žádosti do Operačního programu Technická pomoc
7. Diskuze
8. Závěr
Usnesení: Předsednictvo schvaluje program valné hromady MAS Náš region, která se
bude konat 9. ledna od 17. hodin v Toužimi.

Jednání ukončeno ve 12.30 hodin.

Zapsala: Jarmila Přenosilová

Ověřil: Jan Orosz

