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Řešení stavu předložené verze návrhu analytické části ISU 2014 – 2020
Žádost o prodloužení termínu realizace ISU – MSK
Kritéria přijatelnosti MAS, právní forma MAS
Výroční zpráva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bylo konstatováno, že Výbor není usnášení schopný, bude nutné řešit s členskou základnou.

1. Řešení stavu předložené verze návrhu analytické části ISU 2014 – 2020

Dne 11. 7. 2013 zaslal p. Vavrečka stanovisko ke znění výzvy k plnění termínů smlouvy a úpravě návrhu
analytické části dle našich požadavků. Toto stanovisko bylo před dnešním jednáním zasláno členům
Výboru, dnes je třeba zvolit další postup.
Bylo jednáno s firmou, která je ochotna se zpracování ujmout, a to od poloviny srpna s tím, že p. ředitelka
má nyní dovolenou, ale počátkem srpna se ozva a dohodneme se na dalším postupu.
Protože Výbor není usnášení schopný, bylo dohodnuto, že se na 8. 8. 2013 svolá jednání členské základny
k řešení celé situace. Na stránkách MAS jsou zveřejněny všechny související dokumenty včetně
připomínek k analýze a Výzvy k odstranění nedostatků, členům bude zaslán ještě odkaz.

2. Žádost o prodloužení termínu realizace ISU – MSK
Z Moravskoslezského kraje přišel email, ve kterém jsme byli vyzváni k podání žádosti o prodloužení
termínu realizace projektu pro přípravu strategie. Důvodem je, že řada MAS se dotazovala na možnost
prodloužení termínu z důvodu skluzu přípravy metodiky MMR.
Byla proto nachystána tato žádost, kterou je potřebné zaslat na MSK. Bude zasláno.
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3. Kritéria přijatelnosti MAS, právní forma MAS
Všem členům Výboru byly zaslány kritéria přijatelnosti, která by MAS měla splnit pro další programovací
období. Kritéria jsou také zveřejněna na stránkách MAS, zatím nebyly podány žádné připomínky.

4. Výroční zpráva

Na stránkách MAS je zveřejněna Výroční zpráva za rok 2012.

Zapsala: Metelková

