
 

 

 

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

 

Zápis 
 

z jednání koordinační pracovní skupiny (KPS) k projektu   

Uplatňování principů Leader na Vysočině,  
opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 – 2013 

 

Místo konání: Havlíčkova Borová 

Datum:   1. 9. 2014 

 

Přítomni: zástupci 8 MAS:  

Havlíčkův kraj, o.p.s., MAS Českomoravské pomezí, o.p.s., MAS MOST Vysočiny, o.p.s,, 

Podhorácko, o.p.s., Podhůří Železných hor, o.p.s., Via Rustica, o.s., MAS LEADER – 

Loucko, z.s., Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. (viz prezenční listina) 

 

Program:  
1. Zahájení 

2. Vybrané téma a název projektu spolupráce 

3. Ustanovení Koordinační pracovní skupiny, určení KMAS a koordinátora projektu 

4. Smlouva o spolupráci 

5. Diskuze 

6. Závěr  

 

Ad 1) Zahájení 

Ředitelka Havlíčkův kraj, o.p.s., přivítala v kanceláři MAS všechny přítomné a zahájila 

jednání. 

 

Ad 2) Vybrané téma a název projektu spolupráce 

Zástupci 8 MAS z Vysočiny se shodli na tématu - uplatňování principu LEADER (zejména 

přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, 

transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v 

oblasti regionálního rozvoje apod.  

Účelem projektu spolupráce je posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné 

praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně 

zpracují doporučující metodiku týkající se výše uvedeného tématu. 

Přítomní se shodli na názvu projektu „Uplatňování principů Leader na Vysočině“. 

 

Ad 3) Ustanovení KPS, určení koordinační MAS a koordinátora projektu 

Do KPS je zahrnut z každé jeden manažer, který je pro svou MAS zodpovědný za plnění 

úkolů. Koordinační MAS (PMAS 1) byla určena místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. a 

koordinátorem projektu Jaroslava Hájková.  

 

Ad 4) Smlouva o spolupráci  

Po doplnění všech potřebných údajů do Smlouvy, byla Smlouva o spolupráci podepsána 

všemi statutárními zástupci spolupracujících MAS. 
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Ad 5) Diskuze 

Přítomní diskutovali nad upřesněním splnění podmínek projektu spolupráce a nad 

jednotlivými rolemi MAS v projektu. 

 

Ad 6) Závěr 

Koordinátorka projektu poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání KPS. 

 

 

 

Příští setkání – 6. 10. 2014 v Radostíně nad Oslavou 

 

 

 

Zapsala dne 1. 9. 2014 Mgr. Hana Petruželková 

 

 

Ověřil: Jaroslava Hájková 

 
 


