Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 14. červenec 2009
v 17. 00 v Nové Cerekvi

Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Informace z programu LEADER – p. Hodinka
3) Zhodnocení činnosti – rok 2007
3) Nabídka prací od pana Roubíka
4) Výdaje za rok 2007 a členské poplatky za rok 2008
5) Technika pro mikroregion – poznatky z vel. URBIS
6) MAS – potřeba přihlásit podnikatele
7) Grantové komise

Různé:
1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zapisovatelkou byla zvolena paní Zadražilová. Účast – dle prezenční listiny.
2) Pan Hodinka – zástupce MAS Via Rustica seznámil přítomné s možností čerpání
finančních prostředků z dotačního programu LEADER prostřednictvím MAS Via
Rustica. Je 6 fischí strategického plánu, které se budou opakovaně vyhlašovat
k žádostem:
1) Úprava a obnova veřejných prostranství – obce
2) Spolková a vzdělávací činnost v obcích – obce, neziskovky
3) Movité a nemovité památky a sakrální stavby v obcích – podle vlastnictví
4) Infrastruktura cestovního ruchu – neziskovky
5) Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu – komerční sféra
6) Podpora malého podnikání a tradičních řemesel
Všechny výzvy budou postupně vyhlašovány a obce, neziskovou i podnikatelé v MAS Via
Rustica se do nich mohou zapojovat.
3) Pan Brož seznámil přítomné s tím, co se v rámci mikroregionu Brána Vysočiny
odehrálo. Mimo jiné jsme se tradičně zúčastnili na dnu mikroregionů v Pacově.
4) Paní Zadražilová seznámila členy sdružení s výdaji za rok 2008, příspěvky členů
vybírány nebyly – bylo dohodnuto, že pro rok 2008 se budou vybírat podle stávajících
kritérií. Aktuální počty obyvatel zjistí na statistice p. Zeman.
5) Pan Brož znovu otevřel otázku nákupu techniky pro mikroregion – opět byla zmíněna
potřeba zametacího stroje (– úkol pro všechny – získat informace), který by se pro
obce vyplatil nebo stroje vyžínajícího krajnice a příkopy. Tady by bylo možno využít
služeb pana Roubíka, který řadu strojů má.
6) Paní Zadražilová hovořila o tom, že naše MAS těsně neuspěla se svou žádostí o granty
vzhledem k malému počtu drobných podnikatelů. Paní Zadražilová dá jako přílohu
k zápisu přihlášku do MAS a prosíme všechny, aby se snažili oslovit drobné
podnikatele, aby přihlášku podepsali – neplyne z toho pro ně žádný závazek, ani
placení, pouze možnost případného čerpání dotací.
7) Také pokud bychom s grantovou žádostí MAS uspěli, bude potřeba uvořit grantové
komise, které budou žádosti o granty posuzovat. Je potřeba, aby si každý vybral, ve
které komisi je ochotný být – ne v té, kde žádá o dotace. Rozposlat seznam okruhů.

Různé a úkoly:
- smlouvy od firmy Asecol na bílou techniku
- poslat seznam fiší na MAS
- přihlášku do MAS – poslat všem
- nabídka od Božejova – smlouvy
- 21.6. se koná v Pacově den mikroregionů – bude potřeba připravit tam reklamní
panely

Zapsala Eva Zadražilová

