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 „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s.
konané dne 14. prosince 2012 v 9.00 hodin, na zámku v Bartošovicích
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Plnění výstupů z minulých jednání
Seznámení s Místní rozvojovou strategií 2014 – 2020
Projektové náměty MRS MAS RP pro léta 2014 – 2020
Výstupy pracovní skupiny
Závěr

Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájil předseda sdružení
Ing. Oldřich Usvald, který všechny přítomné srdečně přivítal na zámku
v Bartošovicích, v sídle MAS Regionu Poodří.
Zároveň omluvil nezorganizování jednání PS „Ženy“ dle domluvy z Petřvaldu,
v termínu září, v Bartošovicích s raftováním na rybníce, nevycházelo to termínově.
Ad 2)
Prezentován byl materiál, který má za cíl informovat o kontaktech na služby, řemesla,
opravny, ubytování, apod. Byla předložena pracovní verze k dalšímu připomínkování:
-přidat více řemeslníků, rovnoměrně rozdělit na všechny obce sdružení
-Bernartice – ubytování Heitlovi, květinářka
-rozšířit o služby – kominictví (Bílov, Jeseník nad Odrou), sauny, wirpool -Suchdol,
Jeseník, Sedlnice
-služby a opravy vodoinstalace, topení, pračky, plynové kotle – revize
Pracovní verze materiálu bude zaslána
a připomínkování elektronicky.
Termín k připomínkování: 21. prosince 2012

účastníkům

této

PS

k doplnění

Ad 3)
Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s výstupy při přípravě Místní rozvojové
strategie MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020:
-dotazníkové šetření mezi obyvateli oblasti rozšířeného území
-z jednání PS „Ženy“
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-z veřejného projednávání náměty na společné projekty, v případě jako součást MRS
budou mít větší podporu a možnost získání dotace
Ilona Jahodařová – osvěta důchodců, spolupráce s policií – přednáška, domovní prodej
a další nástrahy
Ad 4)
Podána informace o možnosti a zabezpečení předložení projektových záměrů všech
zainteresovaných subjektů v území MAS RP – obce, neziskový sektor včetně spolků
a podnikatelské sféry.
Formulář je na webových stránkách MAS Regionu Poodří: www.mas.regionpoodri.cz
Prezentován byl záměr k vydání kuchařky historických receptů z území Moravského
Kravařska. Návaznost na projekt spolupráce s MAS Podpoľanie – „Regionální značení
místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“.
V I.Q.2013 bude probíhat certifikace výrobků a služeb regionální značky „Moravské
Kravařsko regionální produkt®“ – informovat veřejnost.
Ad 5)
Výstupy pracovní skupiny:
-doplnit informační leták o další poskytovatele služeb, řemeslníky, apod.
-pomoc při získávání projektových záměrů z území MAS, včetně rozšířeného území
od všech subjektů v území působících
-aktivně se podílet na připomínkování jednotlivých výstupů při zpracování MRS MAS
RP na léta 2014 – 2020
-poohlédnout se po historických receptech z území Poodří, exponátů do starobylé
kuchyně v případě podpory projektu „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit
v Poodří a Podpolaní“
-pomoc při získávání výrobců a poskytovatelů služeb za účelem přidělení regionální
značky „MK regionální produkt®“
Ad 6)
Účastníce pracovní skupiny měly možnost se seznámit a zakoupit:
-výrobky firmy Oriflame paní Petry Šindlerové, Kopřivnice
-namalovat si vánoční baňky a svíčky – o.s. Kouzelná dílna, působící v objektu
restaurace „ Na Kmínku“, Studénka. Sdružení organizuje akce především pro děti –
jako Pohádkový les, Mikuláš a další.
Závěrem předseda sdružení poděkoval všem přítomným za účast a popřál pohodové
svátky vánoční a úspěšný nový rok, včetně pokračování aktivní spolupráce.
Bartošovice, 14. prosince 2012
Zapsala: Ing. Alexandra Alčerová
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