Zápis
Zápis z jednání Výboru partnerství
Pondělí 5.9. 2016 9.00 hodin v Malém sále Infocentra Toužim

4/2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Olga Haláková
Zapisovatel: Kateřina Kolářová
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Stav realizace SCLLD
VP bere na vědomí informaci manažerky MAS Zuzany Kříž Obrtlíkové o stavu žádosti o realizaci
SCLLD. Žádost o realizaci SCLLD byla podána opětovně ve 2. kole výzvy dne 4.7. a k 5.9. nebyla
zaslána žádná informace z MMR o stavu hodnocení.
VP schvaluje přípravu a podání žádosti do IROP 4.2 – Provozní a animační výdaje MAS.
Zpracování žádosti zpracovává manažer SCLLD společně s koordinátorem IROP. Termín podání
do poloviny září 2016.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Poradenství pro subjekty v regionu
Vzhledem k finanční situaci a výhledu financování režijních výdajů SCLLD VP pověřuje
manažerku SCLLD k jednání s jednotlivými obcemi o zpracování strategických dokumentů pro
jednotlivé obce za úhradu.
Manažerka SCLLD a koordinátor IROP jsou pověřeni aktivní pomocí při zpracování a
přípravě individuálních žádostí obcí a subjektů do jednotlivých OP.
Realizace projektů v roce 2016 z krajských zdrojů
VP bere na vědomí zprávu Kamily Prchalové o realizaci jednotlivých projektů z přidělených
dotací Karlovarského a Plzeňské kraje.
VP bere na vědomí stav realizace projektů pro DSO Krašov – Venkovská turistika na Vidžíně
a Na kole mikroregionem Krašov, které pro DSO Krašov realizuje MAS KŽV. VP bere na vědomí
stav realizace projektu pro SOSL v oblasti rozvoje cyklistické infrastruktury, který MAS KŽV pro
SOSL realizuje.
Animační činnost manžerů
VP bere na vědomí zprávu manažerů MAS o přípravě Dne živých vod v Otročíně, vydání
společného letáku pro větší informovanost veřejnosti o činnosti MAS, přípravu společného
kalendáře KŽV pro rok 2017, jednání o případných projektech spolupráce s partnerskými MAS
na území ČR, jednání s partnerskými MAS v Bavorsku, přípravu projektů z národních zdrojů
MZe , SFŽP a MMR pro rok 2017 pro jednotlivé obce, svazky obcí a samotnou MAS.
Zapsal: Kateřina Kolářová
V Toužimi dne 5.9.2016

Ověřila: Olga Haláková

