Zápis
z komunitního jednání s představiteli obcí kvůli přípravě nového
období CLLD 21+
Datum konání: 4. 12. 2019
Místo konání: zasedací místnost OÚ Radostín nad Oslavou
Přítomen: Březí nad Oslavou – Radek Vencálek, Bohdalov a Chroustov – Arnošt Juda, Budeč
– Jiří Chalupa, Hodíškov – Miluše Šamlová, Jámy – Jiří Šikl, Kněževes – Pavel Petr, Kotlasy –
Petr Staněk, Krásněves – Karel Uhlíř, Lhotka – Jaroslava Kabelková, Nové Veselí – Zdeněk
Křivánek, Obyčtov – Jaroslav Juda, Ostrov nad Oslavou – Ludvík Martínek, Pokojov – Marek
Sochor, Radostín nad Oslavou – Antonín Váša, Vatín – Michal Blíženec, Znětínek – Jiří Vaněk,
Počítky – Marcela Slámová
Omluven: Matějov – Luboš Kliment, Pavlov – Antonín Havlíček, Sazomín – Lucie Pešková,
Újezd – František Kučera, Vysoké – Martin Kadlec
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Yvona Jandová, Jitka Škaredová, Kateřina Niklfeldová

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hodin.

Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Prezentace s informacemi o plánování a financování nového období CLLD 21+
3. Upřesnění konkrétních požadavků potřebných od jednotlivých obcí k novému období
SCLLD 21+
4. Diskuze
5. Závěr

ad 2, Prezentace s informacemi o plánování a financování nového období CLLD 21+
Paní Niklfeldová informovala přítomné zástupce obcí o plánovaném období CLLD 21+, které
obnáší novou standardizaci a také zpracování nové strategie CLLD. Strategie bude obsahovat
dvě části: ANALYTICKOU (zpracování nejdéle do června 2020) a AKČNÍ PLÁNY.
[Sem zadejte text.]

Do analytické části je nutné projednat požadavky našeho území, aby plán přesně odpovídal
jeho potřebám. Část akční plány bude detailně rozpracovávat část analytickou. Další část
prezentace informovala o připravovaných operačních programech a předpokládaných
opatření, do kterých bude možné podávat žádost o dotaci. Poté paní Škaredová popsala
prozatímní financování MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. a jeho další možné výhledy.

ad 3, Upřesnění konkrétních požadavků potřebných od jednotlivých obcí k novému období
SCLLD 21+
V dalším bodě paní Jandová upřesnila, jak konkrétně mají vypadat sepsané záměry obcí na
nové připravované období, které bude probíhat v letech 2021–2027. Seznam projektových
záměrů je nutný pro všechny obce, aby měly možnost zažádat do konkrétního dotačního
titulu.

ad 4, Diskuze
Paní Hájková diskutovala s představiteli obcí nejenom o novém období, ale také o aktuálních
možnostech dotací v právě probíhajícím období.

ad 5, Závěr
Vzor územního souhlasu, představená prezentace a informace obcím k novému období CLLD
21+ bude všem pozvaným zaslána emailem.
Zaměstnankyně MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. se rozloučily a poděkovaly za účast a pozornost.
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Zapsala: Kateřina Niklfeldová

Ověřila: Jitka Škaredová

[Sem zadejte text.]

