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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:  Radostín nad Oslavou 

Datum:   6. 10. 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. Pravidla projektů spolupráce  

3. Zprávy ze SZIF 

4. Diskuze 

5. Závěr  

 

Ad 1) Zahájení 

Jednání zahájil pan starosta Radostína nad Oslavou Josef Fabík a přivítal přítomné. Zároveň 

se podělil se zkušenostmi z práce v místní samosprávě a představil úspěšné projekty. 

 

Ad 2) Pravidla projektů spolupráce 

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

praxe a postupů. Přítomní se podrobně seznámili s Pravidly 22. kola, aby si ujasnili, zda 

projekt správně chápou.  

 

Ad 3) Zprávy ze SZIF 

Příjem Žádostí o dotaci bude na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského 

intervenčního fondu (RO SZIF) probíhat v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Poslední den 

příjmu žádostí, tj. pátek 16. 1. 2015, musí být podepsané Potvrzení o přijetí vygenerované z 

Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu, podepsaná čestná prohlášení 

jednotlivých MAS a přílohy předkládané k zaregistrování Žádosti o dotaci doručeny osobně 

nebo prostřednictvím pošty nebo datové schránky na příslušný RO SZIF do 13:00 hod. 

Vlastní realizace projektů může probíhat již od 1. 9. 2014.  

 

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo 

zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k 

Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. 

kola příjmu Žádostí o dotaci. Seminář se bude konat dne 4. 11. 2014 v budově Ministerstva 
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zemědělství. První část semináře bude zaměřena na výklad Pravidel. Ve druhé části semináře 

představí Státní zemědělský intervenční fond nový formulář Žádosti o dotaci a v závěru bude 

dán prostor místním akčním skupinám pro dotazy.  

 

 

Ad 4) Diskuze 

 

 

Ad 6) Závěr 

Koordinátorka projektu poděkovala přítomným za účast, poděkovala panu starostovi 

Radostína nad Oslavou za vlídné přijetí a poskytnutí prostor a ukončila jednání KPS. 

 

 

 

Příští setkání – 29. 12. 2014 v Polné 

 

 

 

Zapsala: 6. 10. 2014 Mgr. Hana Petruželková 

 

 

Ověřil: Jaroslava Hájková 

 
 

 


