Zápis
z workshopu MAS Sokolovsko dne 9. 8. 2011
Přítomní: starostové, starostky a členové MAS dle prezenční listiny
Dne 9. srpna 2011 se v prostorách, které MAS Sokolovsko poskytla k dispozici farma
manželů Bartoňových v Ležnici, uskutečnil za účasti starostů a členů MAS Sokolovsko
Workshop, zaměřený na realizaci SPL v nadcházejících letech 2011-2013 a perspektivy rozvoje
venkova prostřednictvím PRV v dalších letech.
Workshop zahájil Ing. Makovička a předal slovo Ing. Jágrikové k prezentaci následujících
oblastí činnosti MAS a požádal přítomné o vyjádření k diskutované problematice. /Úplné znění této
prezentace bude vyvěšeno na web. stránkách MAS Sokolovsko/.
- Dosavadni výsledky-přehled projektů od r. 2006;
- Plnění monitorovacích indikátorů-aktualizace SPL a fichí;
- Zaměření projektů, způsoby hodnocení a výběru projektů;
- Obměna členů pracovních orgánů MAS-zapojení žen a mladých lidí do projektů a aktivit MAS;
- Náměty pro činnost MAS po roce 2013.
V diskusi zazněly dotazy, směřující především k těmto oblastem či problematice:
- směřování dotací z PRV do okrajových částí větších obcí;
- otázka předfinancování projektů-problém malých obcí, neziskových organizací, živnostníků;
- pravidla pro posuzování svazků obcí a mikroregionů;
- dětská hřiště-využívat i jiné dotační tituly, např. MMR;
- podporovat kvalitně zpracované projekty;
- diskutovány další směry a možnosti rozvoje hnutí MAS na Sokolovsku;
- diskutována otázka prezentace projektů před výběrovou komisí;
- hledání nových forem komunikace mezi obcemi a podnikateli,nezisk.organizacemi,živnostníky.
Závěrem diskuse k této oblasti vystoupil předseda správní rady p. Miroslav Bouda. Zdůraznil, že
MAS Sokolovsko má k dispozici důvěryhodný tým, o který se může opřít. Budoucnost MAS nevidí
pouze v oblasti financování projektů, ale i v oblasti společenských vztahů-výstavy, neformální
setkávání např. s MAS z jiných regionů, exkurze po úspěšných projektech. K věci obhajoby projektů
uvedl, že projekt má obsahovat výstižně všechny podstatné údaje, které jsou potřebné pro jeho
posouzení dle stanovených kriterií-pak není třeba prezentace /obhajoba/.
Obměna členů orgánů MAS:
V souladu se Stanovami MAS Sokolovsko je nutné provést obměnu členů vzhledem k tomu, že končí
první 3leté období.
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K tomu uvedl Ing. Makovička následující: jak vyplývá z přehledu,letošním rokem končí funkční období
některých členů ve výše uvedených komisích.Navrhuje proto např. jejich zařazení do jiných
komisí,než byli doposud a zároveň žádá o další návrhy na nové členy komisí, zejména mladých lidí do
30 let či zemědělců.
Závěrem dnešního jednání shrnul předseda správní rady dosavadní pozitivní působení MAS
v našem regionu s tím, že představuje přínos nemalých prostředků do zdejšího regionu, za což patří
dík jak starostům,tak členům orgánů MAS Sokolovsko.
Zároveň podal informaci o jmenování Ing. Ivany Jágrikové do funkce ředitele MAS Sokolovsko
o.p.s. s účinností od 1.7.2011.

Závěrem se účastníci workshopu dohodli, že vzhledem k početnému zastoupení starostů i členů
MAS na dnešním workshopu a projednání všech bodů programu není nutné svolávat další workshop
v úterý dne 16. srpna 2011 a tento je zrušen.
Zapsala: Tegerová Eliška

