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Zápis ze společné pro přípravu strategie a programového výboru MAS
16.6.2014 – kulaté stoly

Přítomni:
Program:

dle prezenční listiny – členové managementu pro tvorbu strategie, veřejnost
1) Informace k právní podobě MAS v příštím období
2) Dotazníkové šetření
3) Postup v přípravě strategie – SWOT analýza
5) Různé

Závěry:
1) Informace k právní podobě MAS v příštím období
-

-

Podle zpráv z posledního zasedání Krajského sdružení NS MAS nebude povinná právní
forma MAS v příštím období, zůstane na rozhodnutí jednotlivých MAS, jakou podobu
zvolí. MAS zůstane u právní formy obecně prospěšná společnost.
Během listopadu proběhne schůzka s právníkem, na které budou projednány plánované
změny ve struktuře MAS.

2) Dotazníkové šetření
-

3)

Všichni přítomní dostali možnost nahlédnout do kompletní dokumentace vztahující se
k dotazníkovému šetření. Prozatím jsou ukončeny individuální rozhovory se starosty, dále
probíhá šetření mezi základními školami, mezi obyvateli území, mezi podnikateli i
neziskovými organizacemi.
Výsledky jsou průběžně používány jako jeden z podkladů pro strategii

Postup v přípravě strategie – SWOT analýza
-

Účastníkům byla předložena ke kontrole a připomínkování doposud zpracovaná část
strategie – analytická. Jde ovšem pouze o návrh, MAS čeká mimo jiné na aktuální
statistické údaje. Ty poskytne ČSÚ Ministerstvu pro místní rozvoj a to následně
jednotlivým MAS.

4) Různé
-

termín dalšího jednání bude upřesněn a zveřejněn prostřednictvím webu MAS a
e-mailové korespondence
V průběhu listopadu se uskuteční v Pozlovicích setkání MAS, jehož součástí bude i
prezentace přípravy strategie pro Krajský úřad, který právě na zpracování strategie
poskytl dotaci zájemcům z řad MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

1

MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800

-

Přítomní diskutovali o využití dotací z PRV v tomto období a o způsobu rozšiřování
informací o dotačních možnostech v příštím období. Současně podali návrh na nové téma
projektu spolupráce, pokud nastane v budoucnosti možnost takovéto projekty
zpracovávat a realizovat

Zapsala : Ing. Iveta Kopcová
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