Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení NS MAS Jihomoravského kraje

Zápis z Výboru KS NS MAS Jihomoravského kraje
Termín:
Místo:
Přítomni:

7. 2. 2017 od 14:30
zasedací místnost, RO SZIF, Kotlářská 53, Brno
dle přiložené prezenční listiny

1. Předseda výboru MAS Strážnicko - Vít Hrdoušek zahájil jednání a přizval bývalou
předsedkyni Annu Čarkovou za Kyjovské Slovácko na jednání.
2. Proběhla úvodní diskuse nad zajištěním chodu KS MAS JMK dle platných stanov.
Domluvili jsme seznam aktivit, které je potřeba zajistit nadále KS NS MAS JMK v rámci
výboru:
- RSK (regionální stálá konference) probíhá cca 3x ročně v Brně: zajistí Vít Hrdoušek,
podklady nachystá výbor.
- NSK (národní stálá konference) probíhá cca 2x ročně, není vždy v Praze: zajistí
místopředseda MAS Bobrava - Jiří Hrubý, podklady zajistí předseda.
- Výbor NS MAS se schází 1x měsíčně, nejbližší jednání v Soběslavi 14. a 15. 2. 2017
– ideálně by mohl dojet celý výbor KS MAS, dle možností. Na výbory NS MAS se
budeme střídat dle aktuální situace a možností.
- Vazba s JMK na cílová témata průběžně min. 1x za měsíc – koordinovat bude
předseda.
- Hospodaření a účetnictví zajistí MAS Moravský kras - Petr Revenda.
- Vyhledávání vazeb, kontaktů pro rozvoj a spolupráci v KS MAS – bude probíhat
průběžně všemi členy, koordinační osoba bude určena.
- Společná komunikace výboru přes e-mail – bude založena na jednotné platformě
rozesílání.
- Prezentace na národních a mezinárodních akcích: LEADERFest, Konference
VENKOV a Země Živitelka – podělí se členové výboru.
- Schůze výboru KS MAS budou operativně, minimálně 1x za ¼ roku.
- Vazba s politiky (např. tisková konference) - Darina Danielová zmínila, že je možnost
využití známosti z území – bude informovat.
- Informování na web stránkách KS MAS- krajská síť má webové stránky pod NS
MAS, které nejsou využívány, Bára Palánová si bere na starosti (Anička Čarková
odkázala na J. Libosvára, získat heslo).
- Legislativní, odborná a administrativní podpora MAS v JMK a také předávání
informací. To by měl zajišťovat výbor směrem k členům KS NS MAS JMK průběžně,
systém dle odborností bude rozdělen mezi členy a upřesněn v parc. Skupinách:
- Návrh pracovních skupin dle OP: 1 člen výboru = koordinuje 1 skupinu.
o PS Režie: Petr Revenda
o PRV: Darina Danielová
o IROP: Bára Palánová
o OPŽP: Vít Hrdoušek
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o OP VVV: Jiří Hrubý + IROP školy
o OPZ – zatím nestanoven
3. Předseda ukončil jednání výboru. Na dalším jednání bude diskutování činnost pob.
spolku ve vztahu k hlavnímu spolku vč. legiskaltivy.
V Boskovicích dne 9. 2. 2017
zapsala: Barbora Palánová
ověřil: Vít Hrdoušek

