Místní akční skupina
REGIONU POODŘÍ,o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Zápis
z jednání pracovní skupiny „Zemědělci“ MAS Regionu Poodří, o.s.
konané dne 6. prosince 2013 ve 14.00 hodin
na zámku v Bartošovicích
Program jednání:
1. Zahájení
2. Rok 2013, realizace projektů v rámci fiche č. 3
3. Aktivity MAS RP v roce 2014
4. ISÚ MAS Regionu Poodří 2014 – 2020
5. Výstupy pracovní skupiny
6. Závěr
Přítomní: dle prezenční listiny
Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Zemědělci“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájil a řídil Ing.
Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří.
Ad 2)
Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s realizací programu Leader v roce 2013,
se 7. výzvou.
Dále pak s realizací zemědělských projektů v rámci 6. výzvy v roce 2012. Všechny
projekty v rámci 3. fiche – Chceme být dobří v Poodří, které byly podpořeny (celkem
6 projektů), byly zrealizovány, proběhla fyzická kontrola RO SZIF Opava a kromě
jednoho projektu byly ostatní k dnešnímu dni také propláceny.
Účastníci byli také seznámení s čerpáním dotace programu Leader v létech 2008 –
2013, také splněním procentuálního podílů dle SPL 2007 – 2013 a čerpání
k současnosti.

Celkem

Žádost
75

Podpořeno
57
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Náklady projektů - podpořené
Celkem
Vlastní
Dotace
68 118 931,00
23 802 616,00
44 316 315,00

Celkem
v%
SPL 2007 - 2013

Ž
75

P
57
76,0

1
1.907.193,4,3
5,0

2
9.013.071,20,34
25,0

Fiche – 44.316.315,3
4
4.481.612,- 10.390.415,10,11
23,45
5,0
27,0

5
15.487.388,34.95
35,0

6
3.036.636,6,85
3,0

Ad 3)
Účastníci pracovní skupiny byli seznámeni s posunutím termínů realizace PRV na léta
2014 – 2020 a s dalšími aktivitami v roce 2014:
Standardizace MAS – v termínech cca VI. a XII. 2014.
Předkládání ISÚ – v termínech cca IX. 2014 a III. 2015.
Dle nového „OZ“ bude o.s. transformováno na spolek
Byla projednána možnost spolupráce v roce 2014.
Ad 4)
V současné době byly opět zahájeny práce na přípravě ISÚ MAS Regionu Poodří, na
rozšířeném území a to i přes skutečnost, že není známa finální podoba osnovy ISÚ,
k dispozici je stále verze 6.5.
K dispozici jsou nyní aktuální návrhy operačních programů 2014-2020 v posledních
verzích, aktualizováno není PRV na léta 2014-2020, předpoklad zveřejnění je začátek
ledna 2014.
Ad 5)
Výstupy pracovní skupiny:
- výsadba starých odrůd – aleje nebo sady, zaměřit pozornost na zpracování produkce
- zaměstnanost, vytváření pracovních míst, zkrátit dobu udržitelnosti pracovního místa
- podpora včelařství v regionu, zaměřit se na produkci medu z Poodří
- finalizovat zemědělskou produkci – podpora malého a středního podnikání, prodej ze
dvora (brambory, mléko, maso, …..)
- prezentace zemědělců a jejich produkce – „nové formy“ farmářských trhů
- organizace akce k prezentaci zemědělství v Poodří („?domácí zabíjačka?“,
zabíjačkové speciality, ….) – akce na sv. Martina
- anketa co by občané přivítali, jaké zemědělské produkty chybí na trhu
- e-shop se zemědělskými produkty z Poodří
Ad 6)
Závěrem manažer MAS Regionu Poodří poděkoval všem přítomným za účast
a popřál veselé Vánoce, pohodový a úspěšný nový rok 2014.
Bartošovice, 6. prosince 2013

Zapsal: Ing. Oldřich Usvald
MAS Regionu Poodří, o. s.
Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54
www.mas.regionpoodri.cz
Tel.: 556 720 491
IČ: 26661578

