
Zápis ze 4. koordinační pracovní schůzky účastníků projektu

MAs spo!upracující

Termín: 2. dubna 2015

čas: 1.0 _ 1.3 hod

Místo: H|insko, Máchova 1121. (Místní akčnískupina H|inecko, z. s.)

Účastníci : Místní akční skupina HIinecko, z. s.: Ing. o|ga ondráčková, Bc. Hana Rouhová

MAS Moravský kras z's.: Ing. Jozef Jančo, Ing, Petr Revenda

Místníakčnískupina Podhostýnska, z.s.: Mgr. Eva Kubíčková, lng. Jaroslav šarman
MAS PoL|ČsKo z.s.: Petra Martinů, Dis', Leona Šudomová

MAS StředníVsetínsko, z.s.: Ing. Svět|a Studenská, Ingrid Miku|ová

Program jednání:

L. Představení anotace všech reaIizovaných projektů spoIupráce

2. Návrh metodiky - projednáváníjednot|ivých částí metodiky

3. Sestavení indikátorů přidané hodnoty projektů spoIupráce

Manažerka Místníakčnískupiny H|inecko, z. s. o|ga ondráčková přivíta|a účastníky čtvrté koordinační
pracovní schůzky projektu MAS spoI u pracující v H li nsku.

Jednotlivé MAS představi|y vytvořené anotace o rozsahu jedné strany A4 projektů spo|upráce a fi|my

vytvořené v rámci projektů. Každá karta projektu obsahuje název projektu, registrační čís|o, termíny

rea|izace, spo|upracujícíMAS, popis projektu, výstupy projektu, vyhodnocení(minimá|ně 3 pozitiva a

3 negativa) a fotografie. FiImy budou graficky a animačně upraveny pro umístění na speciá|ní kaná|

youtube vytvořený pro tento projekt.

Poté si vzal sIovo pan Jozef Jančo a seznámiI přítomné s návrhem metodiky k projektu spolupráce

s názvem MAS spolupracující. Č|enové rea|izačního týmu postupně dop|ňovaIi náměty k jednot|ivým

bodům metodiky, ke kterým patří: zhodnocenící|ů projektů a prostředků jejich dosažení' zhodnocení

aktivit a reaIizací projektů, zhodnocení partnerství, zhodnocení výstupů projektů, zhodnocení

výs|edků a dopadů projektů' zhodnocení udržite|nosti a budoucnosti projektů, zhodnocení přidané

hodnoty projektů. Ke každému bodu by|y doplněny praktické zkušenosti a podněty, se kterými se

jednotlivé MAS setka|y při reaIizaci projektů.

Posledním bodem setkání bylo navrženíindikátorů přidané hodnoty projektů spolupráce.,CeIkem jich

bylo navrženo 15.

Příští koordinační pracovní schůzka se uskuteční 22. dubna 2015 na území Místní akční skupiny

Pod hostýnska.

V Hlinsku, dne 2. dubna 2015

Zapsa|a: Bc. Hana Rouhová, Místníakčnískupina H|inecko, z. s. ,? ,,/'-,
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