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VH svolal: Ing. Miroslav Makovička, předseda  

Termín: 31. 5. 2016 od 14:00 

Místo: Školící místnost na statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí 

Předsedal: Ing. Miroslav Makovička 

Přítomní:  dle prezenční listiny – jednání je usnášeníschopné 

 

PROGRAM: 

1. Volba zapisovatele  
2. Informace o projektu InduCult2.0 

3. Další projektové záměry 

4. Výměna zkušeností k MAP 

5. Různé 
 

 
1) Volba zapisovatele  

VH pověřila tvorbou zápisu Ing. Ivanu Jágrikovou.  

 

2) Informace o projektu InduCult2.0 

Ing. Makovička informoval přítomné, že v 1. výzvě do programu Central Europe bylo podáno 620 žádostí, 

po druhém kole bylo vybráno k financování 36 projektů, InduCult je mezi nimi. Aktuálně probíhá úprava 

rozpočtu – nutná redukce na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru a probíhá doupřesňování 

aktivit projektu. Např. vitríny představující místní producenty, kulturní akce spojené s průmyslem ad. 

Ing. Makovička následně stručně představil jednotlivé aktivity projektu a připomněl, že projekt je 3letý 

a je kdykoli možnost se do projektu připojit. MAS Vladař potvrdila zájem zapojit do projektu město 

Kadaň, příp. město Žatec. Možnost zapojit se, je samozřejmě nadále otevřena i MAS 21, projeví-li zájem. 

Ing. Makovička pošle leták informující podrobněji o aktivitách projektu. 

Na realizaci projektu je zapotřebí zajistit předfinancování. K tomu je zapotřebí zmocnit Ing. Makovičku 

k jednání s bankovními institucemi a dalšími subjekty. Spolufinancování projektu by mělo být zajištěno 

od měst, kterým zajistíme prostředky na částečnou úhradu akce.  

Usnesení: „Valná hromada Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. opravňuje Ing. Miroslava 

Makovičku, předsedu zapsaného spolku ke sjednávání půjček a úvěrů za účelem předfinancování 

projektu a to ve výši cca 40 % rozpočtu projektu, tj. cca 110 tisíc Euro.“ 

Hlasovali 2 přítomní statutární zástupci členů sdružení. Hlasování 2 pro, nikdo se nezdržel hlasování, 

nikdo nebyl proti.  
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3) Další projektové záměry 

Na předchozím zasedání KS byl předseda pověřen vyhledáváním dalších dotačních možností. Jednou 

z nich je právě běžící výzva Central Europe.  

Ing. Makovička pošle na členy sdružení podrobnější informace o projektu Breeds. Ing. Makovička 

navrhuje, aby měl možnost podat žádost o dotaci, s tím, že pokud by partneři dodatečně nesouhlasili, 

mají možnost od projektu odstoupit. 

Usnesení: „Ing. Miroslav Makovička je pověřen dále jednat na zpracování žádosti o dotaci na projekt 

s pracovním názvem Breeds, s tím, že si členové spolku vyhrazují právo účast v projektu přehodnotit.“  

Ing. Ryšavý připomněl myšlenku pracovní skupiny Vzdělávání při NS, aby se podala žádost na vzdělávání 

manažerů MAS a mikroregionů. Pokud by se této myšlenky neujala NS, je možnost podat žádost o dotaci 

na vzdělávání. Ing. Makovička prověří tuto možnost.  

 

4) Výměna zkušeností k MAP 

Přítomní informovali o aktuálním stavu. 

MAS Sokolovsko – ORP Kraslice, ORP Sokolov, ORP Karlovy Vary – všechny 3 žádosti zapracovaly 

připomínky ze zasedání Výběrové komise a jsem ve fázi před podpisem Právního aktu. 

MAS Vladař – podali žádost o dotaci na ORP Žatec, ORP Kadaň, ORP Podbořany z Ústeckého kraje, z toho 

2 projekty jsou již po Výběrové komisi. Zahájí realizaci v létě, aby stihli Strategický rámec do 30.9.2016. 

MAS 21 – zapojí se do MAP externě jako partneři 

Nadále platí ochota podílet se na vzájemném informování a sdílení dat.  

 

 

 

5) Různé 

K bodu neproběhla diskuse. 

 
 
Ukončení VH ve 14:45 

 

Vyhotoveno dne 1. 6. 2016 

 

zapsala  

Ing. Ivana Jágriková Ing. Miroslav Makovička 


