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Vyhlášeno nové opatření Programu rozvoje venkova 

 Dne 11.září 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 
Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje 
venkova. 

V rámci tohoto opatření budou moci místní partnerství získávat dovednosti pořádáním 
informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. 
Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou 
komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. Žádosti budou 
přijímány  od 6. 2. do 12. 2. 2013 v rámci 18. kola příjmu PRV  prostřednictvím Portálu farmáře. 
Současně vyly také zveřejněny  PRAVIDLA, kterými se  stanovují podmínky pro poskytování 
dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013. Oba 
zmíněné dokumenty v plném znění jsou k dispozici na našich webových stránkách v rubrice 
aktuality.   

 

Pozvání na Tanvaldsko aneb Všechno se nedá stihnout 

MAS Rozvoj Tanvaldska umístila na své webové stránky krátký propagační film „Pozvání na 
Tanvaldsko“ s podtitulem Všechno se nedá stihnout. Zájemci  o DVD s tímto filmem o něj 
mohou požádat prostřednictvím e-mailu: solcova@jiretinpb.cz. Pro členy MAS Rozvoj 
Tanvaldska je zdarma. 

 

Standardy pro fungování MAS 

V současné době probíhá  mezi členy národní sítě MAS ČR široká diskuse k návrhu 
standardů pro fungování MASek v období 2014 - 2020. Jejich konečná podoba by měla být 
schválena na mimořádné valné hromadě Národní sítě MAS ČR, která se uskuteční 2.října 2012 
v Nových Hradech. Návrh standardů jak v původní, tak i v upravené verzi pro valnou je 
k dispozici na  našich webových stránkách.  

Program mimořádné valné hromady: 

1. Úvodní slovo předsedy sdružení  
2. Informace vyjednávacího týmu  
3. Základní standardy fungování MAS pro období 2014 – 2020  
4. Kritéria místní Agendy 21 pro MAS  
5. Struktura Integrované strategie rozvoje území  
6. Financování vyjednávacího týmu – koordinátora  
7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise  
8. Informace o možné změně právní formy organizace  
9. Usnesení a závěr valné hromady 
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Jednání Rady MAS Rozvoj Tanvaldska 

25.září 2012  od 10.00 se uskuteční jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska v Jiřetíně pod 
Bukovou s těmito hlavními body programu: 

1. Příprava zpracování, vyhodnocení a publikování výsledků ankety „Pomozte změnit 
místo, kde žijete“ 

2. Žádost MASRT z PRV, výzva k opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a 
provádění. 

3. Přijetí nového člena MASRT 
4. Návrh standardu MAS pro období 2014 – 2020 
5. Různé 

Akce tanvaldského regionu 

• 20. a 27. září 2012 – Sopran koncert Jany Štěrbové (Kostel sv. Václava v Harrachově, 
začátek vždy od 20:00 hodin; 
www.harrachov.cz/koncert_v_kostele_sv_vaclava.asp 

• 28.-29. září 2012 – Svatováclavský víkend (Harrachov, 28.9. – poslední letošní jízdy 
Zubačky, ochutnávky tradiční krkonošské a jizerské kuchyně; 29.9. – country hudba, 
drakiáda, minigolf, fotbalový zápas Harrachov-Hejnice; 
www.harrachov.cz/kultura-prehled.asp) 

• 28. září 2012 – Svatováclavský výstup na Bukovou (turistický výlet z Jiřetína na kopec 
Buková, od 9.00 do 15.00, pořádá obec Jiřetín pod Bukovou); 
http://www.jiretinpb.cz/download/clanky/vystup.pdf.  

• 29. září -  Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky, Smržovka od 17.00 v kostele 
sv. Archanděla Michaela 

• 30. září  - Svatomichalská poutní slavnost  - Smržovka od 9 hodin kostel sv. Archanděla 
Michaela. Od 13.15 hodin pétanque.  

• 13. října – Klavírní koncert Ireny Špinlerové – Jiřetín pod Bukovou  vila Schowanek, 
začátek v 18.00 
 

• 23. října - Slet bubeníků ve Smržovce – Parkhotel Smržovka , předprodej od 3. do 22. 
října: Infocentrum Liberec, Eurocentrum Jablonec n. N., Tipsport Smržovka, Infocentrum 
Tanvald. Podrobnosti a upřesňující informace postupně na www.smrzovka.cz. 

www.sletbubeniku.cz 

 

I nadále Vás prosíme o zasílání příspěvků či podnětů pro tento zpravodaj na e-mailovou 
adresu solcova@jiretinpb.cz 


