Zápis z konference k tvorbě Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Světovina dne 1.3.2016 v Kralovicích
1. Program konference
14:00 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:45
15:55 – 16:55
17:00

Přivítání a úvod
Aktuální informace k SCLLD MAS Světovina
Rozdělení alokací CLLD MAS Světovina 2016 - 2023
Jaké služby by měla MAS Světovina poskytovat svým partnerům?
Závěr

1. Zahájení konference
Konferenci zahájil předseda správní rady MAS Světovina RNDr. Josef Pašek a ředitel MAS
Světovina Ing. Radomír Mrkvan.
2. Informace o programu LEADER 2014 – 2020
Prezentaci o přípravě programovacího období 2014 – 2020 z perspektivy místních akčních
skupin přednesl Tomáš Svoboda z Centra pro komunitní práci.
3. Rozdělení alokací CLLD MAS Světovina 2016 – 2023
V rámci tohoto bodu programu představil Jan Martínek z Centra pro komunitní práci západní
Čechy. Návrh na rozdělení alokací byl vytvořen na základě analýzy absorpční kapacity území
MAS Světovina. Tato analýza probíhala prostřednictvím dotazníkových šetření zaměřených
na obce, podnikatelské subjekty a NNO. U NNO bylo, vzhledem ke specifickým tématům
podporovatelných v CLLD, dotazníkové šetření kombinováno s telefonickými a osobními
konzultacemi.
4. Jaké služby by měla MAS Světovina poskytovat svým partnerům?
Tomáš Svoboda, jako budoucí vedoucí pracovník pro SCLLD MAS Světovina prezentoval
možná témata služeb, které by mohl poskytovat managament MAS subjektům platícím
členské příspěvky nad rámec programu LEADER:
• Pravidelný elektronický zpravodaj o dotačních možnostech
• Konzultace projektových záměrů
– vhodnosti záměru pro danou dotaci
– posouzení možností úspěchu dotace
– úprava projektového záměru pro zvýšení úspěchu dotace
– pomoc při vyhledávání případných partnerů projektu
• Společný každoroční kulturní kalendář obcí
• Konzultace tvorby Strategických dokumentů obcí či mikroregionů
Tyto služby bude managament MAS postupně dle svých personálních možností zavádět
od dubna 2016.
Bc. Simona Šlajferčíková – manažerka MAS informovala přítomné i o návrhu Správní rady
MAS „znovuobnovit“ tzv. grantovou politiku a podporovat menší neinvestiční projekty na
území mikroregionů (resp. obcí v mikroregionech) které jsou partnery MAS – zápis ze
Správní rady č. 12/2016 (www.mas-svetovina.cz)
Zápis zpracoval: Tomáš Svoboda (Centrum pro komunitní práci)

