Zápis z jednání VH MAS Náš region
Teplá 13.03.2011
Přítomni: dle prezenční listiny

1/ Schůzi zahájil předseda Jan Orosz. Informoval přítomné o aktivitách MAS v roce 2010 a proběhých
jednáních s bavorskými partnery ohledně projektu environmentálních center. Tento projekt se
připravuje ve spolupráci s firmou Trigon – Ing. Houda.
VH schvaluje pokračování v přípravě projektu Environmentální centrum Vidžín a v případě získání
finanční podpory zapojení do tohoto projektu. Financování ve výši cca 2.000.000,- Kč bude řešeno
prostřednictvím úvěru.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Dále informoval o zaměstnancích sdružení, v současné době má MAS tři zaměstnance, Kamila
Prchalová – manažer sdružení, Jarmila Přenosilová – koordinátor projektu Kraj živých vod, smlouva
na dobu určitou do 31.5.2011 a Petr Dvořák – VPP – envicentrum Vidžín.
2/ Manažer MAS Náš region Kamila Prchalová informovala o průběhu projektu Kraj živých vod, který
je těsně před ukončením. Celkový rozpočet projektu je 1.200.000,- Kč. Stavební část je připravena
k převzetí, k dopracování je aktualizace studie Prameny, publicita probíhá průběžně. Naučná stezka je
vyznačena, opatřena informačními tabulemi bude v průběhu června 2011.
3/ Dalším projektem, který byl schválen pro financování z PRV, osa IV. Leader jsou Cesty zámeckých
pánů. Celková výše projektu je 4.500.000,- Kč. Vzhledem k nedořešeným úvěrům v České spořitelně
není prozatím možné čerpání dalších financí pro tento projekt. Jeho realizace probíhá prozatím
z prostředků MAS.
VH schvaluje průběžné financování nezbytných položek projektu Cesty zámeckých pánů z provozních
prostředků MAS.
PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Předsednictvo MAS navrhuje rozdělit realizaci na dvě části a pokusit se o financování z více zdrojů.
Pokud budou včas proplaceny finanční prostředky z již zrealizovaných projektů je předpoklad, že ČS
opět uzavře úvěrovou smlouvu na tento projekt.
VH schvaluje financování projektu Cesty zámeckých pánů z úvěrů uzavřených s jednou nebo více
bankami. Jednáním o tomto pověřuje předsedu MAS Náš region Jana Orosze.
PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3/ Koordinátor MAS Náš region Ing. Jiří Šindelář informoval členy VH o realizovaných projektech
z PRV, Obnova obcí v pohraničí a Oživení obcí v pohraničí. Oba projekty byly v říjnu a listopadu 2010
předány ke kontrole SZIF. Čeká se fyzická kontrola realizací a proplacení financí. Oba projekty byly
financovány prostřednictvím úvěru České spořitelny.
4/ Kamila Prchalová dále informovala o přípravách projektů spolupráce, termín podání je v červnu
2011. Jedná se o vzdělávací projekt Leader-budoucnost venkova. MAS NR bude partnerskou MAS, její
podíl bude činit 350.000,- Kč. Druhým připravovaným projektem je Kraj živých vod II. KMAS v tomto
případě bude MAS 21, NR bude partnerem, podíl na projektu činí 1.150.000,- Kč. Projekt je zaměřen
opět na obnovu minerálních pramenů, publikační a propagační činnost.
VH schvaluje pokračování v přípravě projektu Leader-budoucnost venkova a Kraj živých vod II. a
v případě získání finanční podpory zapojení do těchto projektů. Financování ve výši cca 350.000,- Kč a
1.150.000,- Kč bude řešeno prostřednictvím úvěrů.
PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5/ Diskuze. Den pro Náš region – proběhne 23.04. , podrobnosti byly probrány schůzi SOSL a
informace, pracovní pomůcky a stromy popř. ptačí budky budou na jednotlivých radnicích.
Křepkovická kyselka – obnova probíhala ve spolupráci s Městským muzeem M. Lázně. Proběhl
archeologický průzkum, nový kmen usazovalo Městské muzeum M. Lázně, tato akce nebyla součástí
projektu KŽV.
Karlovarský kraj finančně podpořil Náš region a přispěl na mzdové náklady manažera sdružení,
kterým je Kamila Prchalová. Celková výše dotace pro rok 2011 činí 320.000,- Kč.
Projekty směřované do oblasti cestovního ruchu bude možné podávat v červnu 2011 na RO SZIF
v Ústí nad Labem, popř. RO SZIF České Budějovice.

6/ Schůzi ukončil předseda Jan Orosz v 19.00 hodin.
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