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Zápis z kulatého stolu pro zemědělce – Městys Havlíčkova Borová 

Téma:   
„Kulatý stůl pro zemědělce“ – podklady pro rozvojovou strategii regionu MAS 
Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020“ – implementační část, financování, projekty 

Místo konání:  
kancelář MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova Borová 
(Havlíčkova Borová 67, Havlíčkova Borová) 

Datum konání:  
10. září 2015 od 9.00 hodin  

Seznam účastníků: 
 viz prezenční listina (příloha zápisu) 
 
Cílem jednání bylo seznámit zemědělské podnikatele se zpracovávanou implementační částí 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj.  
 
PROGRAM: 
1. Zahájení  
2. Strategie MAS Havlíčkův kraj  

3. Projektové záměry  

4. Společné projekty  

5. Možnosti čerpání finančních prostředků (Program rozvoje venkova)  
6. Diskuse 
7. Závěr 
 
ad. 1. 
Jaroslava Hájková, manažerka MAS Havlíčkův kraj, přivítala účastníky kulatého stolu 
a poděkovala jim za jejich zájem. 
 
ad. 2. 
Hana Půžová seznámila přítomné s rozpracovanou implementační částí Integrované strategie 
území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020 (SCLLD), která je v současné době 
zveřejněna k připomínkování. Dále přítomné informovala o harmonogramem dalších 
povinností souvisejících se strategií a následným obdobím, např.: plnění standardizace MAS, 
harmonogram podání CLLD, finanční plán, akční plán apod. 
 
ad. 3. 
Hana Půžová přítomným vysvětlila jak je důležité pro tvorbu strategie mít připravené 
projektové záměry. Vyzvala přítomné, aby své záměry poskytly MAS, aby následně mohly být 
zapracovány do strategie. 
 



 
ad. 4. 
Hana Petruželková a Hana Půžová vysvětlily přítomným důležitost společných projektů 
a spolupráce v území, na kterou bude v tomto dotačním období kladen důraz. 
V budoucím období budou podporovány mimo jiné i aktivity související se spoluprací mezi 
podnikateli. Např. jeden podnikatel vyprodukuje surovinu, která se dá dále zpracovat 
a společně ji následně budou využívat (peletovací linky). Podporováno bude také předávání 
zkušeností, řemeslné trhy, prodej místních produktů přímo od prvovýrobce, projekty šetrné 
k životnímu prostředí s důrazem na šetrné obhospodařování krajiny. 
 
ad. 5. 
Jaroslava Hájková dopodrobna vysvětlila přítomným možnost čerpání dotací z Programu 
rozvoje venkova, jednotlivé prioritní oblasti – podmínky a oblasti čerpání. Zvláště se pak 
soustředila na podmínky celého programu, změnám oproti předchozímu dotačnímu období 
a objasnění důležitosti projektových záměrů pro naplnění implementační části strategie.  
 
ad. 6 
V diskuzi se rozvinula debata ohledně vytváření pracovních míst. Podmínkou programu je, že 
na každých 200 tisíc eur musí být vytvořeno 1 pracovní místo, doba udržitelnosti a vázanosti 
pracovního místa k projektu je minimálně 5 let od proplacení dotace.  
 
ad. 7 
Jaroslava Hájková poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 
 
V Havlíčkově Borové dne 11. září 2015 
Zapsala: Hana Půžová 
Ověřila: Jaroslava Hájková 
 
 


