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            Sobotka 14.9.2010 

Zápis 
 

z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru 
Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo 
v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 

dne 14. září 2010 od 14,00 hodin. 
 

Přítomni : viz. presenční listina 

Program:  
 

1) Pan Luděk Láska přivítal přítomné a představil návrh na obsazení člena programového 
výboru (za Ing. Kernera, který musel odstoupit) paní Alenou Pospíšilovou 
z Malechovic, jako zástupce občanského sdružení Malechovice. Návrh bude schválen 
plénem MAS. 

 

2) Dále p. Láska informoval o žádosti obce Přepeře u Dolního Bousova o přijetí území 
obce do území MAS. Bude schváleno také na plénu MAS. 

 

3) P. Láska vyzval přítomné členy ke schválení výzvy 3/2010 v říjnu 2010, ve které bude 
vyhlášena jen jedna fiche č.4 – Cestovní ruch. Z výzvy č.2 byl zamítnut projekt p. 
Lásky, proto zbyla z alokace na rok 2010 částka, která bude právě pro výzvu 3/2010.  

 

Došlo k revizi všech 8 vyhlašovaných fichí. Členové programového výboru 
diskutovali o možných změnách ve všech fichích a dohodli se,  že ke změnám ve 
fichích, zejména preferenčních kritérií, přistoupí až v roce 2011. Fiche pro 4. výzvu 
zůstanou beze změn. 
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Dále vyzval členy programového výboru ke schválení termínu a fichí pro výzvu 
4/2010. Vyhlášení výzvy 4/2010 je plánováno na listopad 2010. Členové 
Programového výboru se dohodli, na základě finančního plánu SPL, vyhlásit ve výzvě 
č.4/2010 fiche č.5 – Vesnice, fiche č. 7 – Vzhled obce.  

 

 

 

 

 

 

4) Dále pan Láska informoval o připravovaném vydání zpravodaje MAS, na kterém se ve 
velké míře podílí p. A. Pospíšilová. Popsal účast MAS na výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích a plánovanou účast na Krajských dožínkách v Hradci 
Králové. P. Láska zmínil projekt spolupráce MAS s partnerskou MAS v Italské 
Kalábrii, jehož důvodem je také plánovaná pracovní cesta do Kalábrie v Itálii, které se 
účastní p. Láska, p. Lásková-Soldátová a Ing. Tomsa. Výsledkem pracovní cesty by 
měla být dohoda o spolupráci při podání a realizaci projektu spolupráce. 

 

 

5) USNESENÍ 

 

Programový výbor Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – MAS Český ráj 
a Střední Pojizeří schvaluje: 

- Vyhlášení výzvy 3/2010 v říjnu 2010, vyhlášení fiche č. 4 – Cestovní ruch, 
z důvodu vyčerpání alokace na rok 2010. Fiche č.4 zůstává beze změn. 

- Vyhlášení výzvy 4/2010, předpokládaný termín listopad 2010, vyhlášení 

 fiche č.5 – Vesnice a fiche č.7 – Vzhled obce. Fiche č.5 a č.7 zůstávají beze změn. 
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Závěr. Jednání bylo ukončeno v 15,30 hodin. 

 

 

 

Zápis ověřil: L.Láska, ředitel OPS pro Český ráj          ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


