
 

Program Valné hromady: 

1. Zahájení jednání Valné hromady 

2. Přivítání starostou města Dr. Mikešem a představení domácí MAS 

3. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele 

4. Zpráva o činnosti KS MAS za období 2013 

5. Prezentace  spolupráce  KS MAS  a  dalších  partnerů  na  úrovni  kraje  (SMS  ČR,  SPOV  ČR,  CSV,  AP 

apod.) 

6. Návrh činnosti NS MAS ČR – priority KS MAS středočeského kraje ‐ návrh 

7. Projednání návrhu nových stanov NS MAS ČR 

8. Projednání výše příspěvků do NS MAS ČR 

9. NS MAS ČR – předsednická země ELARD 

10. Projednání podkladů pro VH NS MAS ČR dne 13. března 2014 – Středočeský kraj, Týnec nad Sáz. 

11. Různé 
12. Závěr 

 
1) Zahájení jednání Valné hromady KS Středočeského kraje NS MAS ČR 
Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 9:50 hodin 
Oznámení termínu jednání VH proběhlo na zasedání pléna KS MAS a bylo uvedeno v zápisu 
rozeslaném dne 10. 1.2014. Upřesněný program byl rozeslán 9. 2. 2014. Podklady byly zaslány 21. 2. 
2014 
Václav Pošmurný seznámil přítomné s dílčími body Statutu KS MAS. 
 
Valná hromada KS MAS se schází nejméně 1x za rok. Jednání valné hromady svolává Výbor KS MAS, 
a to prokazatelně doručeným oznámením 30 dnů před datem konání valné hromady. Jednání valné 
hromady mají právo se účastnit zástupci všech MAS, které jsou členy KS MAS k datu oznámení o 
konání valné hromady. Každá MAS má při hlasování jeden hlas. MAS jsou zastoupeny svým 
statutárním zástupcem, anebo jiným členem MAS, který je k tomuto zastupování zmocněn rozhodujícím 
orgánem této MAS. 
 
Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (dále NS MAS) Středočeského 
kraje (dále jen KS MAS nebo KS) je sdružením členů NS MAS působících alespoň částí území své 
působnosti ve Středočeském kraji. KS spolupracuje se všemi MAS na území kraje, tedy i s těmi, které 
nejsou součástí NS MAS, i s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. 
 

pátek 21. února 2014 v 9:30 h – 14:00 h

Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 

Termín 

Zápis z

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského 



Na jednání jsou tedy srdečně zvány všechny MAS, hlasování při volbě orgánů KS MAS se zúčastní jen 
ty MAS, které jsou členem NS MAS ČR. U těchto MAS hlasuje zúčastněný statutární zástupce, anebo 
jiný člen MAS, který bude k hlasování v rámci VH zmocněn. 
 
2) Přivítání a představení domácí MAS 
Přítomné přivítal starosta města MVDr. Ctirad Mikeš a Galina Čermáková představila domácí MAS 
Vyhlídky. 
 
3) Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
Mandáty MAS 

MAS  NS MAS  Přítomen Statutár  Zmocněnec 

Brdy − Vltava o.p.s.  ANO       

Lípa pro venkov o.s.  ANO  ano    ano 

MAS Dolnobřežansko o.p.s.  ANO  ano ano  

MAS Podlipansko, o. p. s.  ANO  ano ano  

MAS Říčansko o.p.s.  ANO  ano ano  

MAS Sedlčansko, o. p. s.  ANO  ano ano  

Místní akční skupina Mezilesí (o.s.)  ANO  ano ano  

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.  ANO  ano   ano 

PODBRDSKO, občanské sdružení  ANO       

Posázaví o.p.s.  ANO  ano    ano 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  ANO       

Rakovnicko o.p.s.  ANO  ano ano  

MAS Karlštejnsko, o.s.  ANO  ano ano  

Region Pošembeří o.p.s.  ANO  ano ano  

Vyhlídky, občanské sdružení  ANO  ano ano  

Zálabí, místní akční skupina  (o.s.)  ANO       

MAS Blaník o.s.  ANO  ano   ano 
MAS Polabí o.p.s.  ANO  ano   ano 
MAS Nad Prahou o.p.s.  ANO  ano ano   

MAS Střední Polabí  ANO  ano    

Místní akční skupina Mníšecko, o. s.  NE       

Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.  NE       

MAS Mezi Hrady  NE  ano   ano 

MAS Jihozápad o.p.s.  NE  ano    

MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ o.s.  NE       

 
Celkově je přítomno 18 MAS, z toho 16 členů NS MAS ČR zastoupených statutárním zástupcem nebo 
zmocněncem z celkového počtu 20 členů. Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
Ověřovatelé zápisu: Neužilová, Tvrdík 
Zapisovatel: Marcela Pánková 
Schváleno optickou většinou. 
 
Nezaplacené příspěvky za rok 2013 
MAS Karlštejnsko, o.s. > neuhradili ani řádné 10.000,- Kč, ani mimořádné 5.000,- Kč > MAS se snažila 
o uznání zápočtu oproti faktuře na více jak 50.000,- Kč vyfakturovaných NS MAS za účast Radomíra 
Hanačíka ve výběrové komisi MZe. NS MAS tento zápočet neuznala s ohledem na fakt, že do této 
komise zřízené MZe uvedeného nominovala na základě dobrovolné účasti i na fakt, že nebyla na rozdíl 
od MZe zřizovatelem této komise. 
 
Místní akční skupina Mezilesí > > neuhradili ani řádné 10.000,- Kč, ani mimořádné 5.000,- Kč > 
vloženo na účet do banky dne 21. 2. 2014 dle vyjádření zástupce MAS 
 
Dle Stanov: 
Členské MAS sdružené v NS MAS ČR mají zejména povinnost platit členské příspěvky na účet NS MAS 
ČR, pokud budou schváleny Valnou hromadou NS MAS ČR. 
 
 



Schválení programu jednání Valné hromady 
K programu přítomni nevznesli žádná doplnění. 
 
Schválení programu VH:  PRO–16; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 
4) Zpráva o činnosti KS MAS za období 2013 
Na území Středočeského kraje působí 25 místních akčních skupin (MAS). Další čtyři MAS přesahují na 
území kraje ze sousedních krajů. 19 MAS je členy Národní sítě NS MAS ČR, prostřednictvím svých 
zástupců jsou zastoupeny ve statutárních orgánech sítě a v pracovních skupinách Leader a Mezinárodní 
spolupráce. 
Výbor Krajské sítě (KS) MAS Středočeského kraje v roce 2013 
Předseda     Václav Pošmurný 
1. místopředseda   Mgr. Miloslav Oliva 
2. místopředseda   Jiří Kužel 
členka Kontrolní komise NS MAS ČR Mgr. Galina Čermáková 
Zástupci pro jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje - řízením jednání s KÚ Středočeského 
kraje byl pověřen 2. místopředseda  Jiří Kužel, Mgr. Radek Tvrdík. 
PS Hodnocení/Standardy MAS   Mgr. Miloslav Oliva    
PS LEADER     Bohuslava Zemanová  
PS PR      Mgr. Miloslav Oliva  
PS Vize a rozšíření    Ing. Tomáš Žáček 
PS Vzdělávání     Ing. Markéta Pošíková 
PS Mezinárodní spolupráce   PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.  
Nominace do pracovních týmů Operačních programů 
Program rozvoje venkova 2014–2020 Bohuslava Zemanová (Posázaví o.p.s.) 
– hospodaření v lesích   Ing. Jiří Kubeček (MAS Podlipansko o.p.s.)  
OP Rybářství    Ing. Milan Bena 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Pavel Černý (MAS Mezilesí) 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  Ing. Josef Ježek (MAS Vyhlídky o.s.)  

Ing. Markéta Pošíková 
OP Zaměstnanost   Markéta Dvořáková, Dis. (MAS Brdy-Vltava) 
OP Životní prostřední   Ing. Eva Šestáková (MAS Vyhlídky o.s.) 
Integrovaný regionální operační program 
- Řídící výbor    Václav Pošmurný, zároveň Cestovní ruch (Posázaví o.p.s.) 
- Cestovní ruch    Radomír Dvořák (Rakovnicko o.p.s.) 
- Doprava    Radomír Hanačík 
- Integrovaný rozvoj území  Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.) 
OP Doprava     Radomír Hanačík 
 
Výbory Středočeského kraje – nominace a fungování 
Nominace byly zaslány 7. 6. 2013 
 
Výbor finanční     Jaroslava Saifrtová 
Výbor pro dopravu    Radomír Hanačík > nebyl schválen výborem 
Výbor pro regionální rozvoj   Mgr. Miloslav Oliva 

zástupce Ing. Markéta Pošíková 
Výbor pro sociální věci    Markéta Dvořáková, DiS 

zástupce Mgr. Ludmila Třeštíková 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 

zástupce Ing. Pavel Černý 
Výbor pro zdravotnictví   Mgr. Ivana Suchánková 
      zástupce Mgr. Markéta Ottová 
Výbor pro životní prostředí   Jiří Kužel 
      zástupce Mgr. Radek Tvrdík 
Pověřený zástupce pro veletrhy a výstavy Mgr. Galina Čermáková 
Pověřený zástupce pro regionální produkty Ing. Markéta Pošíková 
Krajský zástupce – koordinátor cestovního ruchu  



mezi destinacemi a Czech Tourismem  Bohuslava Zemanová 
 
Krajské sdružení MAS Středočeského kraje nemá právní subjektivitu, je neformálním sdružením členů 
NS MAS působících alespoň částí území ve Středočeském kraji.  KS MAS bylo ustaveno na jednání 23. 
února 2009. KS spolupracuje se všemi MAS na území kraje, tedy i s těmi, které nejsou součástí NS 
MAS, i s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. MAS se setkávají každý měsíc 
s výjimkou letních prázdnin, v roce 2013 to bylo celkem 7x. Zápisy z těchto setkání jsou zveřejněny na 
webových stránkách NS MAS ČR včetně fotodokumentace. 
Středočeské krajské sdružení a jeho zástupci v jednotlivých pracovních skupinách jsou aktivní i v rámci 
celostátní aktivit. Jejich účast na jednáních je stoprocentní a mají svého zástupce ve vyjednávacím týmu 
podmínek pro působení místních akčních skupin pro další rozpočtové období 2014–2020. Dále vždy 
připomínkují všechny dokumenty, jejichž revizi požadují buď jednotlivé pracovní skupiny, nebo přímo 
řídící orgány. Jedná se většinou o časově náročnou činnost, kterou jednotliví aktéři věnují práci pro 
krajské i celonárodní sdružení. 
Středočeská KS MAS má od 2. pololetí 2013 své zástupce s hlasem poradním také v několika Výborech 
zastupitelstva Středočeského kraje. S krajem KS MAS na podzim 2013 zahájila přípravu projektu, který 
bude prezentovat středočeské regionální produkty z území jednotlivých MAS na větších akcích, 
v muzeích a TIC. 
 
Společné aktivity MAS ve Středočeském kraji 
Čistá řeka Sázava a Berounka 
Projekt Čistá řeka Sázava a Berounka je zaměřen na úklid hladiny a břehů řeky Sázavy a Berounky. 
Ročně se do něj zapojují stovky dobrovolníků. Projekt je realizován ve spolupráci společností Posázaví 
o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov  o.s. a Královská stezka o.p.s. Počet dobrovolníků se v roce 
2013 na řece Sázavě vyšplhal na více jak 2000, sesbíraného odpadu bylo více jak 20 tun.  
 
Má Vlast 2013 na Vyšehradě 
Akce Má vlast proběhla dne 11. května 2013, jedná se o jednodenní výstavu krajů. Organizátorem této 
akce je Entente Florale, MAS Vyhlídky jsou členem realizačního týmu za NS MAS ČR. Na Vyšehradě 
byly představeny „Proměny“ naší vlasti, tedy projekty, které obnovily nebo zlepšily naše okolí 
k lepšímu, a které byly realizovány právě díky financím poskytnutých prostřednictvím místních akčních 
skupin. Taktéž byly prezentovány místní výrobky z regionů celé České republiky, protože prostor na 
stánku byl dán všem místním akčním skupinám sdruženým v Národní síti MAS, kterou zde tři výše 
uvedené společnosti zastupovaly. 
 
Modlitba za domov 2013 
Modlitba za domov se konala jako obvykle pod patronací MAS Říčansko 4. 11. 2013. Konference na 
Arcibiskupství pražském proběhla za účasti řady MAS z celé ČR. Účastníci kvitovali podstatné zvýšení 
kvality i přínosu proti letům minulým. Většina z přítomných zástupců sdělovacích prostředků měla 
možnost se obeznámit s pojmem MAS a jejich činnostmi.  
 
Učíme se filmem 
Projekt Spolupráce čtyř Středočeských MAS „Učíme se filmem“ připravili Region Pošembeří o.p.s., 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a Vyhlídky, občanské sdružení. Odborným 
partnerem projektu je filmová společnost Harwest Films o.s. Cílem projektu je přinést prostřednictvím 
dokumentárních filmů podněty k řešení problémů ve venkovském prostoru a doprovodit je vzdělávacími 
workshopy pro širokou a odbornou veřejnost na čtyři témata: 

Prostupnost venkovské krajiny 
Veřejná správa na venkově 
Veřejný prostor na venkově 
Ekonomika na venkově 

V tomto roce probíhaly veškeré přípravné práce, vlastní projekt bude realizován na území 
Středočeského kraje v r. 2014 a zakončen společným Filmovým festivalem v září v Českém Brodě. 
Více na https://www.facebook.com/ucimesefilmem 
 
 
 



Polabskými stezkami za vínem a poznáním 
Projekt meziregionální spolupráce místní akční skupiny Vyhlídky a MAS Podřipsko, která svojí částí 
územní působnosti zasahuje do Stč. kraje. V rámci projektu bude trasována a vyznačena tematická 
vinařská stezka, studie a podpora infrastruktury cestovního ruchu se zaměřením na místní vinařství. 
 
K jednání se připojil zástupce MAS Pošembeří > celkový počet členů NS MAS ČR 17 
 
Zprávy z pracovních skupin 
Dál byly předneseny shrnující informace z pracovních skupin 
PS Mezinárodní – M. Pánková 
PS PR – M. Oliva 
PS Leader – přenesená informace B. Zemanová 
PS Vzdělávání – M. Pošíková 
PS Vize a rozšíření – J. Krist 
 
 
Vyjednávání 

 zaplacené přislíbené  

Prostředky celkem na vyjednávání               1 554 086 Kč     1 619 086 Kč - 65 000 Kč  
Celkem za rok 2012                  613 538 Kč        613 538 Kč                         - Kč  

Celkem za rok 2013                  870 548 Kč        900 548 Kč -30 000 Kč 

Celkem za rok 2014 70 000 Kč 105 000 Kč -35 000 Kč 

 

Vyúčtování činnosti koordinátora vyjednávacího týmu za rok 2013 

aktivita částka podíl 
činnost koordinátora (leden – prosinec 2013) 720 000 Kč 67 %
režijní náklady (pronájem auto, tisky apod.) 124 621 Kč 12 %
DPH 177 376 Kč 16 %
Náklady 1 021 998 Kč 95 %
Oponentura SCLLD – 1. návrh 32 000 Kč 3 %
Zahraniční činnost 20 000 Kč 2 %
Fakturováno 1 073 998 Kč   

 
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání – již získané: 
Získávání dovedností, animace a provádění pro nepodpořené MAS 3.4.1. PRV   28.400.000 Kč 
Podpora absorpční kapacity OP TP – MAS     138.991.352 Kč 
Podpora absorpční kapacity OP TP – NS MAS         2.500.000 Kč 
CELKEM         169.891.352 Kč 
Poměr k vložené investici 2.073.800,- Kč    82 x více 
 
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání pro další plánovací období 

– výchozí stav   108,52 mil. € >   2.930.040.000 Kč z PRV 
– již dojednáno    631,85 mil. € > 17.059.950.000 Kč z PRV, IROP, OP ZAM 
– reálný předpoklad 1404,27 mil. € > 37.915.290.000 Kč z PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV a OP PIK 
 

Poměr dojednaného k vložené investici 2.073.800,- Kč   8226 x více 
 

Evropské strukturální a 
investiční fondy (ESI 
fondy) 

Současné 
plánovací období 

Výchozí stav Současný stav v průběhu 
vyjednávání 

Co chceme 

OP Doprava 0 0 0 0 (ani nelze) 
OP Životní prostředí 0 0 Zapojení MAS do 

implementace v rámci 
spolupráce s AOPK > projekty 

3 % = 2,14 mld. 



spolupráce, dokladování 
souladu projektu se SCLLD (+ 

10 bodů) 
PRV 5 % = 4,5 mld. Kč 5 % = 2,93 mld. 5 % 

108,52 mil. € 
5 % = 6 mld. 

(navýšení PRV 
přesunem 

z prvního pilíře o 
10 %) 

OP Rybářství 0 0 0 0 
OP Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopnost 

0 0 Otevřena možnost zapojení 
CLLD do OP – předmětem by 

měly být dotace pro 
mikropodniky – v přípravě 

6 % = 5,77 mld. 

OP Vývoj, věda a 
vzdělávání 

0 0 21,62 mil. € 
Řešení absorpce a poradenství 

v rámci technické pomoci 

7 % = 5,96 mld. 

OP Zaměstnanost   0 0 3 % 
52,26 mil. €  

výběr 50 MAS dle potřebnosti 
území 

+ 
možnost být nositelem IN v IP 
2.1, kde je alokováno 287,43 

mil. €, z čehož by mohli MAS 
využít např. 30 %, tedy 

86 mil. € 

7 % = 3,46 mld. 

Integrovaný regionální 
OP 

0 0 6,27 % 
305 mil. €

15 % = 18,97 
mld. 

OP Technická pomoc 0 0 0 Provozní a 
animační náklady 

9,9 mld. 
Kolik v €?   631,85 mil. €  
Kolik v Kč? 4,5 mld. Kč 3,45 mld. Kč 15,8 mld. Kč 49,72 mld. Kč 

 
+ Říčansko 
 
Kontrolní komise 
G. Čermáková informovala o provedené kontrole účetnictví v sídle účetní NS MAS; účetnictví vedeno 
řádně a v souladu s účetní legislativou; byly zjištěny drobné nedostatky, které byly konzultovány 
s tajemnicí NS MAS ČR a na základě toho vyplývají výboru NS MAS ČR některá doporučení, např. 
aktualizace směrnice č. 6 o úhradách cestovních výdajů a dále, vydané faktury označovat interním 
střediskem a zaúčtováním a přijaté faktury označovat předkontačním razítkem v souladu se směrnicí 
číslo 1. připravuje se schůzka KK; souhrnná zpráva - žádné písemné podněty nebyly doručeny. 
 
5) Prezentace spolupráce KS MAS a dalších partnerů na úrovni kraje  
 
Středočeský kraj 
Předseda výboru pro regionální rozvoj Horčička pozitivně zhodnotil výměnu informací a přípravu 
projektů, vzájemnou provázanost aktivit. Stejně pozitivně zhodnotil přípravu veletrhu RegioTour 
v Brně. 
Sl. Kaiserová taktéž hodnotí spolupráci s MAS jako bezproblémovou 
 
CSV 
Šilpoch – zhodnoceno alokace na projekty a čerpání, budou uspokojeny i nízkonákladové akce pod 
čarou. Vycházel z průběžného hodnocení předneseného na minulém jednání pléna KS MAS. 
 
SPOV SK 
Libichova- 19.a 20.6.2014 se bude konat konference mikroregionů-kdyby byl zájem o účast. Kompletní 
plán činnosti organizace je přílohou dokumentu. 



 
 
6) Návrh činnosti NS MAS ČR – priority KS MAS středočeského kraje – návrh 
 Posílení profesionalizace NS MAS - posílit nižší tým (sekretářka) a PR manažer  
 Stanovení pravidel pro zastupování NS MAS v monitorovacích výborech, Stálých konferencích 
 Spolupráce s Vysokými školami  - lektorská, oponentní činnost, informace pro vyučující 

 
7) Projednání návrhu nových stanov NS MAS ČR 
Ke stanovám není výhrad, jen nutno doplnit větu o finanční odpovědnosti NS MAS za krajská sdružení 
MAS. 
 
8) Projednání výše příspěvků do NS MAS ČR 
Návrh z jednání výboru NS MAS => každá MAS bez rozdílu by platila členský příspěvek 10.000,- Kč 
Návrh Posázaví => členský příspěvek 20.000,- Kč pro každou mas bez rozdílu > s o hledem na úspěchy 
NS MAS v uplynulém období a potřebu ještě vyšší profesionalizace NS MAS 
 
Mezilesí – jasně definovat velikost týmu v rámci profesionalizace 
Pánková – pro rok 2014 10.000 a pro další období uvažovat o navýšení i s ohledem na to, že letos 
dostala NS MAS 2,5 mil. 
Rakovnicko – projekt OP TP je pouze na strategii a je potřeba zajistit rozšíření činnosti NS MAS 
Lípa – návrh na 15.000 > zvýšení i s ohledem na ELARD 
Sedlčansko – je již schválený rozpočet – kloním se k 15.000 
Blaník – schváleno rozpočtem 10.000 – nemůže jít výš 
 
Návrh – pro letošní rok sjednocení na 10.000 a schválení výhledu příspěvku na 2015 ve výši 20.000 
tak, aby příští rozpočet členských MAS s tím mohl počítat a stejně mohl být připraven rozpočet 
PRO-16; PROTI-0; ZDRŽEL SE-1 
 
9) NS MAS ČR – předsednická země ELARD 
Základní informace 
Stážistka 
Stěhování-úsporný rozpočet 
 
10) Projednání podkladů pro VH NS MAS ČR dne 13. března 2014 
– Středočeský kraj, Týnec nad Sázavou 
K podkladovým materiálům pro valnou hromadu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 
 
11) Různé 

 kontextové indikátory a jejich vyhodnocení 
 12. 3. seminář ke strategickým plánům 

První část  CLLD v Dohodě o partnerství a operačních programech 
10:00–10:15       Úvod do problematiky – obecné nařízení EK 1203/2013 články k CLLD 
10:15–10:35       Úkoly CLLD v Dohodě o partnerství (MMR-NOK) 
10:35–10:55       CLLD v prostředí integrovaných nástrojů – metodika IN a manuál tvorby SCLLD 

(MMR-ORSP) 
10:55–11:15       IROP – prioritní osa 4 CLLD (ŘO IROP) 
11:15–11:35       OP Zaměstnanost – investiční priorita 2.3 (ŘO OP ZAM) 
11:35–11:55       PRV – Prioritní osa Leader (MZe) 
11:55–12:15       Základní standardy MAS – postup (CP SZIF a PS Leader) 
12:15–12:30       Výběr strategií a implementace – postup a gestoři – dílčí informace (NS MAS) 
Forma příspěvků – polovina vymezeného času bude prezentace a polovina prostor pro otázky a diskusi 
12:30–13:30       Oběd 
 
Druhá část  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
13:30–13:45       Shrnutí první části > Úvod do problematiky – Manuál tvorby SCLLD 



13:45–14:15       Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování 
statistických dat (Jiří Krist, Mgr. Olga Špiková /GIS/, NS MAS) 

14:15–14:45       Diskuse k tvorbě analytické části SCLLD 
14:45–15:00       Zapojování veřejnosti do přípravy strategie, komunitní projednávání 
15:15–15:30       Zapojování žen do rozvojových aktivit v regionu a jejich podíl na rozhodování o 

realizaci strategie (Mgr. Hana Končelová, MPSV) 
15:30–15:45  Komunitní řešení v sociálně vyloučených lokalitách (Agentura pro sociální 
začleňování) 
15:15–15:35       Diskuse k zapojování komunity 
15:35–16:00       Tvorba strategické části, kvantitativní a kvalitativní vymezení cílů 
16:00–16:30       Diskuse 
16:30–16:35       Závěr 
 
 
Další jednání KS NS MAS - 4. 4. 2014 
 
 
12) Závěr 
VH KS MAS proběhla řádně a její usnesení jsou zapsána v zápisu. 
 
Skončeno ve 13:15 hodin 
Zapsala Marcela Pánková 
 
 
Zápis ověřili:   Monika Neužilová   Radek Tvrdík 


