Pracovní skupina „Spolková činnost“
Zápis z jednání, které proběhlo dne 22.10.2013 od 16:00 v Neuměři
(přítomní viz. prezenční listina)
Program setkání:
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 17:45

Úvod, zahájení
Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza
Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Spolková
činnost“
Závěr jednání pracovní skupiny

Očekávání účastníků:
– Zjistit jak fungují pracovní skupiny, zjistit možnosti podpory od MAS
– Zapojení spolků do činností i do příjmu finančních prostředků
– Zjistit možnosti zapojení se spolkem do činnosti MAS
– Získání finančních prostředků na činnost a zázemí pro spolky v obci a jejich
zhodnocení v organizacích – zapojení spolků do rozvoje obcí
– Získání podpory především pro mládež zapojenou ve spolcích
Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice
Strategie území.
Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Spolková činnost“
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku:
„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v oblasti činnosti spolků
z území své působnosti v období 2014 – 2020?“
Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce:
– Podpora nekomerčně zaměřených kulturních a sportovních akcí
– Podpora pořizování vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí
– Podpora rekonstrukcí a vybavení prostor pro spolkovou činnost (klubovny, hasičárny,
sportoviště a hřiště, atd.)
– Podpora pořizování projektové a přípravné dokumentace
– Kvalitní informační kampaň o dotačních možnostech v rámci MAS
– Podpora pořizování propagačních materiálů souvisejících se spolkovou činností
v obcích
– Podpora vzdělávání v dotačních oblastech pro místní spolky
– Podpora vyřešení majetkoprávních vztahů k využívaným nemovitostem souvisejících
se spolkovou činností
– Podpora environmentálních aktivit souvisejících s činností myslivců, rybářů,
chovatelů, včelařů, atd.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

– Pozn.: preferovaná by měla být podpora aktivit, které nejsou dotovány z jiných
dotačních titulů

Závěr pracovní skupiny
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference
bude upřesněn managamentem MAS Radbuza.
Zapsal:
Václav Kubernát (MAS Radbuza)
Tomáš Svoboda (CpKP)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

