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Zápis z Komunitního plánování ke tvorbě SCLLD 

 
Den konání: 5. 5. 2015 v 17:00hod 
Místo konání: Kinokavárna, nám. Karla IV. 241, Nejdek 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ing. Urbánková představila organizační strukturu MAS a její současné členy. Dále ing. Urbánková 
seznámila přítomné s pravidly a metodikou Standardizace a certifikace MAS, která je nezbytná pro 
fungování místní akční skupiny v dalším plánovacím období 2014 – 2020. 
 
Přítomným bylo nabídnuto partnerství a zapojení se do MAS Krušné hory na základě  podpisu 
Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.  
 
Ing. Alexandra Fürbachová seznámila přítomné s programovým obdobím 2014 – 2020 ve vztahu 
k MAS a s alokací peněz pro CLLD a jejich rozdělení v rámci jednotlivých operačních programů. Dále 
představila strategické priority a cíle Strategie MAS Krušné hory. K jednotlivým cílům pak podrobněji 
vysvětlila stanovené opatření a pále požádala přítomné o vyjádření se k potřebám a záměrům, které 
by si představovali realizovat pro rozvoj jejich činnosti a obce. Následně proběhla diskuse o možných 
projektových záměrech a jejich uplatnění prostřednictvím MAS, případným propojením s jinými 
projektovými záměry. Všichni byli vyzváni k případnému dodání svých záměrů a projektů.  
 

Do diskuze se zapojili aktivně všichni zúčastnění, zejména pak zástupci Českého svazu včelařů, kteří 

chtějí využít našich služeb. Seznámili nás s problematikou včelařství na území ČR, kdy jsme se 

dozvěděli, že je velký nedostatek potřebných strojů ke zpracování medu, vosku, ke krmení včel apod. 

Dále pak vznesli návrh, že by rádi usilovali o zafinancování výsadby medonosných biopásů, které 

poskytují pastvu včelám. Tento problém jsme uznali za zásadní a budeme o něm se svazem včelařů 

dále jednat.  

Poté si slovo převzal p. Trtík, který pokládal věcné dotazy k oblasti příjmů dotací, na které jsme se 

snažili vždy odpovědět.  

 

Zapsala: Urbánková 


