Zápis ze schůzky se zástupci podnikatelů
působících na území MAS Staroměstsko
Přítomni:

Bc. Hana Malovaná, Ing. Jaromír Stejskal, Ing. Ludmila Vránová,
podnikatelé dle prezenční listiny

Čas a místo konání: 14.5. 2014, MěÚ Staré Město
1. Úvod - představení MAS Staroměstsko
Bc. Hana Malovaná přítomným představila MAS Staroměstsko, seznámila je
s možnostmi čerpání prostředků z EU v období 2014 - 2020 a ukázala příklady
čerpání sousední MAS Buchlov v minulých letech.
2. Strategie MAS
Ing. Jaromír Stejskal seznámil přítomné s důvody proč se zpracovává strategie rozvoje
MAS a její přínos pro zúčastněné. Je hotova analytická část, je třeba zpracovat
návrhovou část a proto potřebujeme názory a podněty k rozvoji území MAS
Staroměstsko od NNO a podnikatelských subjektů působících na území MAS.
3. Představení účastníků, řízená diskuse - co účastníci od MAS očekávají, záměry
 Tomáš Jurák, Nedakonice, vinař a sadař:
- chce převést výrobu moštů ze severu Moravy do regionu
- plánuje dostavět provozní halu (2-3 nová prac. místa, náklad: cca 5,0 mil. Kč
 Pavel Šoustek, Polešovice, rodinné vinařství:
- vybavit sklepní hospodářství - lisovna
- podpořit vybavení a činnost drobných, neregistrovaných vinařů
 p. Schestauber, Ořechov, farmář:
- záměr vybudovat biofarmu se sezónní restaurací a ubytováním
- možnost výstavby rybníku
- hippoterapie
- podpora sociálního podnikání
 Teodor Schotl, Vážany, provozovatel maloobchodní prodejny:
- příspěvek na vybavení obchodu (vitríny, mrazák, atd.)
- podpořit chov drobného skotu (kozy, ovce)

4.

Závěr

Bc. Hana Malovaná poděkovala všem přítomným.
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Pozvánka
na jednání u kulatého stolu na téma:

Pro dotace 2014+ společně, aneb sdělte
nám své potřeby
Místní akční skupina Staroměstsko si Vás dovoluje pozvat na společné setkání zástupců
podnikatelského sektoru, které se koná
14.5.2014 v 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Staré Město.
Jednání je zaměřeno na získání důležitých informací o potřebách a připravovaných záměrech
podnikatelského sektoru na území MAS Staroměstsko. Tyto informace budou podkladem pro
zpracování připravované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tato
strategie bude sloužit jako základní dokument pro rozdělování a čerpání dotací z EU v období
2014-2020.
Vaší účastí si zajistíte, že bude strategie obsahovat právě Vaše potřeby a tím neztratíte
možnost žádat o dotace.

Na vaši účast se těší
Bc. Hana Malovaná
Manažer MAS Staroměstsko
724 504 860
mas@staremesto.uh.cz

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: vranova.mas@gmail.com

