
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 12. 7. 2021 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 1 20% 

Soukromý sektor   4 80% 

Celkový počet členů představenstva 
MAS, účastnících se hlasování 

5 100% 

 
 
Program:  
 

1. Strategie CLLD+ 2022-2027 
2. PRV – podnět na změnu priorit v období 2021 - 2022 
3. Různé 

 
 

1. Strategie CLLD + 2022-2027 
 
 
Představenstvo MAS se seznámilo s dosavadní aktuální verzí připravované nové 
strategie  CLLD a současně bylo seznámeno s navrhovanými strategickými a 
specifickými cíli a opatření za jednotlivé oblasti. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí průběžnou zprávu o Strategii 
CLLD 2022-2027 a schvaluje strategické, specifické cíle a opatření. 

 
 
 
 

2. PRV – podnět na změnu priorit v období 2021 - 2022 
 

Představenstvo MAS se seznámilo s oficiálním podnětem (dopisem) o rozšíření 
oblastí podpory i mimo kulturní  domy a knihovny u PRV – článek 20. Podnět zaslala 
paní starostka Machačová z Dolního Podluží.  
 

Hlasování o usnesení: 



5 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí podnět od paní starostky 
Machačové a ukládá kanceláři MAS Český sever provést  místní šetření u starostů o 
skutečné potřebě tohoto rozšíření. MAS Český sever bude pak představenstvo 
informovat o výsledku a  následně se pak představenstvo rozhodne o dalším 
postupu, případně o rozšíření článku 20. 

 
 

 
3. Různé 

 
- Ing. Eva Hamplová: MAS jednalo s ředitelkou DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. o 

vstupu do členské základny. 
 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vstup MAS Český sever, z.s. do členské 
základny DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. a ukládá kanceláři zajistit všechny 
potřebné formality. 

 
- Ing. Eva Hamplová: Informovala představenstvo o záměru MAS podat žádost do  
Výzvy:Podpora komunitního života na venkově  pro rok 2021.Lhůta pro podání 
žádostí  na Ústeckém kraji je do 31.8. 2021. Dokončení dílčích podpořených projektů 
je do 31.3. 2022. 
 

 

Hlasování o usnesení: 
5 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje záměr podat žádost do Výzvy: Podpora 
komunitního života na venkově pro rok 2021 a ukládá kanceláři zajistit všechny 
potřebné formality i vlastní realizaci. 

 
 
Ing. Eva Hamplová: Informovala představenstvo o aktivitách MAS za poslední 
aktuální období:  

• Výjezd MAS ČS do Beskyd 19.7. – 22.7. – program podpory venkova 

• Příprava programu pro návštěvu z Moravskoslezského  kraje (MAS) – září 

• Certifikační komise regionální značky 

• Návštěva Kyjovského Slovácka a Sokolovska v MAS ČS – květen, červen 

• CEP/HUB – Asistenční voucher 425 000 Kč a nepodpořený projek z FST – 
příprava do MPO – OP TAK 
 

 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
Zapsala: Dana Štefáčková 


