Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 30.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Zahájeno v 16:15 hodin

Program: 1) Strategie - připomínkování a vypořádání připomínek
2) Agentura pro sociální začleňování
3) Meziregionální spolupráce projekt Učíme se filmem
4) Meziregionální spolupráce projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním
5)Meziregionální spolupráce v rámci MAS Středočeského kraje
5) Projekt SMS
6) Různé
Nejsou návrhy na doplnění programu a VR schvaluje navržený program.
Ad1) Strategie - připomínkování a vypořádání připomínek
Návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje “Dobré Vyhlídky 2020“ (dálejen
SCLLD(byl zpracován a zveřejněn jak na webových stránkách Vyhlídek, tak byl zaslán
ke zveřejnění na MMR. SCLLD byla zpracována včetně implementační části.
K návrhu byly doručeny připomínky, která byly akceptovány a zapracovány. Projekt
OPTP byl ukončen a žádost o proplacení byla podána na centrum reg. rozvoje.
Následně bude Strategie upravována dle potřeb území až po dopracování strategických
rámců.
Usnesení: VR bere informace na vědomí
Ad2) Agentura pro sociální začleňování
Mgr. Petr Čáp z ASZ přislíbil při přípravě SCLLD spolupráci ohledně témat v sociální
Oblasti. Dne 26.9. se zástupkyně MAS Vyhlídky,z.s. účastnila semináře pořádané ASZ,
který byl zaměřen na možnosti MAS v této oblasti. Pro obce a podnikatele je zapotřebí
získat co nejvíce informací o sociálním podnikání a možné podpoře v této oblasti. Je
navázán dialog s NNO FOKUS, která může sehrát klíčovou roli jako poskytovatel soc.
služeb. Členové VR konstatují, že vyvstala potřeba více informací z tétéo oblasti.
Pověřují pracovnice kanceláře, aby zprostředkovali setkání, kde by získali dostatek
informací ohledně soc. podnikání, spolupráci či poskytování služeb.
.Usnesení: VR souhlasí s výše uvedeným postupem
Ad3) Meziregionální spolupráce Učíme se filmem
Dne 20.9. t.r. proběhl Filmový festival v Českém Brodě, závěrečná aktivita projektu
„Učíme se filmem“. Vyhlídky nechali vyrobit propag. Šátky a zasílali osobní pozvánky.
Touto cestou děkujeme člence VR Ing. Smotlachové, která sena festivalu zúčastnila
diskuzního fóra. Nyní následuje administrativní ukončení projektu a zpracování ZoP.
Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad4) Meziregionální spolupráce projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním
Aktivity projektu vstupují do závěrečné fáze, je zpracována studie, která bude zaslána
k připomínkování. Je ukončena výroba odpočivných zastavení, připravují se podklady
pro turist. průvodce. V září se zástupce MAS účastnil společné akce v MAS
Podřipsko,za účasti kontroly RO SZIF.
Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad5) Meziregionální spolupráce v rámci MS Středočeského kraje
Z programu rozvoje venkova bude v lednu Výzva k předkládání projektových žádostí
na projekt meziregionální spolupráce, jehož výstupy budou sloužit k realizaci a evaluaci
SCLLD v novém programovém období. Spolupracovat musí alespoň 4 místní akční
skupiny. Na Krajském setkání MAS Stč. kraje byla vznesena myšlenka spolupráce
všech MAS v rámci Stč. kraje.Téma bylo zvolena s ohledem na potřeby budoucího
období monitoring a evaluace.
Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad6) Projekt SMS
MAS Vyhlídky projevily zájem zapojit se do projektu Sdružení místních samospráv,
ohledně spolupráce obcí v rámci MAS a posílení role MAS jako koordinátora některých
aktivit. Projekt je realizován v rámci OPLZZ v gesci Ministerstva práce a soc. věcí.
Nutná je účast kofinancování ve výši 5% způsobilých výdajů. To by se pokrylo
z výsledků hospodářské činnosti, kterou MAS Vyhlídky vyvíjely.
Usnesení: VR schvaluje zapojení do projektu
Ad 7) Informace o činnosti
Účast zástupců Vyhlídek na na 3. Rajském dni na farmě Smotlacha
Účast Vyhlídek na happeningu v Lobečkém pivovaru, prezentace, kroje
Účast Vyhlídek na akci Plody podzimu v Kadlíně, MAS Vyhlídky napomáhají se
zajištěním akce.. V témže dni se účastní Vyhlídky Roudnického vinobraní.
Účast zástupců a pracovníků Vyhlídky na Filmovém festivalu v Českém Bodě.
Usnesení: VR bere informace na vědomí

Termín další schůzky stanoven na 4. 11. T.r.
Usnesení: VR bere informace na vědomí
Ukončeno v 18,30
Dne 30. 9. 2014

Zapsala Galina Čermáková

