
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉ RADY 

MÍSTNÍ AK ČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TEL ČSKO, o. s. 

Datum a místo konání:  čtvrtek 30. 1. 2014, ve 14.00 v kanceláři Mikroregionu Telčsko 
  
 
Program: 

1) Úvod 
2) Dotace Zásady Kraje Vysočina 
3) Dotace z  Operační programu Technická pomoc 
4) Regionem Renesance zdravě - poptávkové řízení 
5) Závěr 

 
 
 

1) R. Fabeš přivítal členy rady a zahájil schůzi.  
 

2) P. Fučíková informovala o možnosti podání žádosti o dotaci, kterou poskytuje Kraj 
Vysočina Místním akčním skupinám. Jedná se o 150 000,- Kč. Minimální podíl příjemce 
dotace činí 20 % celkových nákladů projektu. Dotace bude použita na list MAS a provoz 
kanceláře. 
 
Usnesení 140120/2: Výkonná rada MAS schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 
150 000,- Kč. Hlasování: (3,0,0) 
 

3) P. Fučíková informovala o možnosti podání žádosti o dotaci do Operačního programu 
Technická pomoc. Cílem je vytvoření komunitně vedené strategie místního rozvoje pro 
území MAS pro období 2014–2020. Aby Místní akční skupiny mohly přerozdělovat finance i 
v příštím programovém období, musí mít tuto strategii zpracovanou. Dotace je 100%. Nutno 
však předfinancovat. Strategie musí být zrealizovaná nejpozději do 31. 8. 2014. Lze žádat na 
mzdové náklady pracovníků podílejících se na tvorbě strategie a služby spojené s tvorbou 
strategie (nákup segmentů strategie). Termín podání je dvoukolový, do 31. 1. 2014 a do 28. 2. 
2014. P. Fučíková navrhuje žádost podat v prvním termínu a to na 500 000,- Kč, z toho 
200 000,- Kč na služby spojené s tvorbou strategie a 300 000,- Kč na mzdové náklady 
pracovníků podílejících se na tvorbě strategie.   

 
Usnesení 140120/3: Výkonná rada MAS schvaluje podání žádosti o dotaci na vytvoření 
komunitně vedené strategie místního rozvoje pro území MAS Telčsko na období 2014 -2020 ve 
výši 500 000,- Kč. Žádost bude podaná do 31. 1. 2014.  Hlasování: (3,0,0) 

 
4) V rámci projektu Regionem Renesance zdravě provedla E. Skálová poptávkové řízení na 

realizaci měkkých akcí - výukové divadlo, exkurze, zelené slavnosti, Hry bez hranic, 
pořádání farmářských trhů, závod dračích lodí, Zdravý den. Dle dotačních pravidel není 
potřeba vypisovat výběrové řízení, stačí získat 3 nabídky. Nejnižší nabídku podalo 
Rozvojové sdružení Zdeňkov.  

 
Usnesení 140120/4: Výkonná rada MAS schvaluje zadání realizace měkkých akcí 
v rámci projektu Regionem Renesance zdravě Rozvojovému sdružení Zdeňkov.  
Hlasování: (3,0,0) 



 
5) Poté R. Fabeš schůzi ukončil. 

 
 

Zapsala: Petra Fučíková 30. 1. 2014 
 

 
 ………………………………….. 
 Mgr. Roman Fabeš 
 předseda Místní akční skupiny 
 Mikroregionu Telčsko, o. s. 


