
Zápis z jednání Výboru MAS Blaník o.s. 15:00 – 17 hodin, 17.7.2013, Spolkový dům, Vlašim  

Přítomni: R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková, J. Švejda, E. Švejdová, E. Vrzalová, R. Kučerová, R. Cáder, tj. 7 osob z 11 

– výbor usnášeníschopný 

Omluveni: Havlíček, Duda 

Hosté: B. Červ; Kateřina Rybníčková 

1) Informace o zasedání KS MAS (R.Vondráková) – financování MAS, tvorba strategie. Zápis v příloze e-mailu. 

2) Informace o mezinárodní spolupráci: 

 Účast na setkání MAS v Chorvatsku – partnerství s Chorvatskými MAS, účast na příštím festivalu. Na 

setkání v Chorvatsku byli – Vondrák, Vondráková, Karel Říha (Obec Blažejovice) 

Informace o místě konání >> www.biogradnamoru.hr 

Fotky z festivalu LAG >> http://www.biogradnamoru.hr/fotogalerije/grad-biograd/2013-07-09/lag-

summer-festival 

LAG Laura >> http://www.lag-laura.hr/ 

Zájem o navázání partnerství s další obcí má ostrovní obec Tkon – www.tkon.hr témata spolupráce 

>> mladí lidé, jak je udržet na venkově; rybáři a jejich akce v obci (u nás hasiči); soutěže lezení po 

skalách nad mořem; plavby na starých lodích 

Úkol: Na dalším jednání MAS je nutno rozhodnout o tom, jestli se příští rok budeme také festivalu 

účastnit, kdo se jej bude účastnit a jak tuto spolupráci dále pojmeme. Jednalo se spíše o prodejní 

festival. 

 Info o možné studijní cestě – Estonsko, Finsko, Rusko -  konference a studijní cesta – ekoturistika; 

nabídka zejména pro studenty a další zájemce z MAS Blaník, náklady na cestu si uhradí sami, 

přihlášení za MAS – více zde >> http://www.seprat.net/?lang=fi&id=594 

3) Strategie – žádné novinky. Úkol:Přepsat výsledky práce ve skupinách, vytvořit dotazník pro obce 

4) SMO – projekt ESF – listopad 2013 – červen 2015 

 Informace o projektu – viz leták – příloha zápisu 

 Možnost zaměstnat až 6 lidí na tvorbu této strategie, analýzy (stanou se zaměstnanci 

SMO/obcí/mikroregionu) 

 Výstupem je plán budoucí meziobecní spolupráce v 5-ti oblastech: 

o Předškolní výchova a základní vzdělávání 

o Sociální služby 

o Odpadové hospodářství 

o Další 2 oblasti dle priorit obcí 

 Výbor bere na vědomí informace o tomto projektu – Nicméně chybí detailní informace o podmínkách a 

možných změnách projektu; bude zorganizována schůzka se zástupci SMO a odpovědnou osobou ESF (Mgr. 

Ingrid Štegmannová) a budou ověřeny další informace; Návrh: Pokud bude možné projekt přizpůsobit a 

zahrnout do analýzy a strategie i další skupiny (nejen obce), se kterými teď MAS pracuje (tzn. NNO, FO, 

podnikatele…), tedy navázat na stávající aktivity a uhradit tímto mzdové náklady. Pokud by projekt byl 

nastaven nevhodně, zvážit spolupráci. Není akceptovaltené, aby se schůze konaly jenom kvůli tomu, aby bylo 

co nepsat do „timesheetů“. 

Zapsala: Z. Klímová Vaňková 

Ověřila: R. Vondráková 
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