hlavní aktivity MAS v období 2003 - 2007
07
08
09

jednání devíti
pracovních skupin
veřejné projednání prvního
návrhu rozvojové strategie

10
11 setkání s franc. experty
12 jednání prac. skupiny SEA
01
veřejné projednání druhého
02
návrhu rozvojové strategie
registrace obč. sdružení,
ustavující Val. shromáždění,
03
volba orgánů, schválení
Rozvojové strategie MAS
04
05
06
07
08
09
10

účast na mezinárodním semináři MAS v Klatovech,
exkurze účastníků do naší MAS

podání žádosti o podporu
programu
schválení žád. o podporu
vyhlášení výzvy
uzávěrka výzvy
výběr projektů
vydání limitek pro žadatele

podání žád. o podporu
programu a veř. obhajoba
schválení žád. o podporu

11
12
01
02
03

ukončení části projektů

04
05
vyhlášení 1. výzvy
konference k programu
uzávěrka 1. výzvy

2005

06
07
08
09

výběr projektů z 1. výzvy
vyhlášení 2. výzvy
konference k programu

10

realizace strategie MAS v rámci programu LEADER ČR 2004

2004

2003

06

úvodní konference
vznik MAS a Rozvojové strategie 2004-6

05

týdenní studijní cesta 20 zástupců MAS do Itálie,
MAS F.A.R. Maremma
celorepublikové setkání MAS v naší MAS
účast na Evropském veletrhu spolupráce MAS
v Bruselu
třídenní exkurze zástupců naší MAS na Šumpersko
prezentace MAS na veletrhu Země živitelka
účast na mezinár. setkání Stud. pro venkov ve Vlašimi
prezentace MAS na veletrhu ITEP
účast na Mezinárodní konferenci o venkovu
v Teplé a exkurze účastníků do naší MAS
účast na mezinár. konf. k projektu CELODIN v Maďarsku

11
12

03

schválení žádosti o
podporu

výběr projektů
v rámci 2. výzvy

04

vyhlášení výzvy

05

uzávěrka výzvy a výběr
projektů

06
07
podpis dohod s realizátory
08
dílčích akcí
exkurze pro žáky škol na
Krajinnou výstavu

10

podpis podmínek
v rámci 2. výzvy

účast na mezinárodním semináři Zhodnocení místní
produkce, Grosseto (Itálie)
účast na setkání MAS Plzeňského kraje
podání žádosti o podporu
programu
schválení žád. o podporu
vyhlášení výzvy
uzávěrka výzvy
výběr projektů

11
12

exkurze pro žáky škol po
realizovaných projektech

ukončení realizace projektů
a programu jako celku

účast na mezinár. semináři Efektivní využívání
místních přír. a kult. zdrojů, Schruns (Rakousko)
týdenní exkurze 22 zástupců naší MAS
do Irska, MAS I.R.D. Duhallow

podání žádosti
o podporu projektu

podání žádosti o podporu
integrovaného projektu

01
02
návrh priorit a opatření Výbor partnerství
upřesnění priorit a opatření
04
– veřejná konference

06

veřejné připomínkování
priorit, opatření a aktivit
schválení Návrhové části
ISÚ 5. Valným
shromážděním členů

2007

07
08
09

10

veř. připomínk. Analytické
a Organizační části ISÚ
aktualizace SWOT analýzy
a schválení Analytické
12
a Organizační části ISÚ
Výborem partnerství
11

podání žádosti o podporu
integrovaného projektu

dokončení realizace
posledních projektů
rozhodnutí Val. shromážď.
členů MAS o přípravě SPL

projednání a schválení SPL
Výborem partnerství a
Programovým výborem
podání žád. o podporu SPL

předání grantu
v sídle společnosti

integr. proj. „Vzdělané a aktivní děti …“, Nadace Alcoa

05

konference k vyhodnocení
programu LEADER+

podání žádosti o podporu SPL

jednání pracovních skupin

rozšíření MAS a Aktualizace Integr. rozvoj. strategie území MAS 2007–13

03

doporučení žádosti
hodnotící komisí MKČR
doporučení žádosti
Monitorovacím výborem
informační seminář pro
partnery projektu
podání anglické verze
žádosti

odeslání žádosti Kanceláři
finančních mechanismů

schválení žádosti
o podporu
zahájení realizace projektu

ukonč. realizace projektu

proj. „Image prospekt okresu Tachov“, Dispoziční fond Interreg IIIA ČR-Bav

ukončení prvního
podpořeného projektu

Integr. proj. „Záchrana a obnova sakrálních památek regionu Český Západ“ v rámci FM EHP/Norska

veřejná obhajoba žádosti

realizace strat. MAS v rámci progr. LEADER ČR 2006

02

realizace strategie MAS v rámci programu LEADER+

podpis podmínek u 1. výzvy

program Mladé nápady pro Český Západ

2006

01 podání žádosti o podporu

09

ukončení zbýv. projektů
a programu jako celku

uzávěrka 2. výzvy

exkurze zástupců MAS 21 do naší MAS
prezentace MAS na veletrhu Země živitelka
exkurze 10 zástupců naší MAS do Německa,
region Rheinland-Pfalz
účast na II. Národní konferenci o venkovu v Teplé
exkurze zástupců MAS Poodří do naší MAS
exkruze zástupců MAS Hranicko do naší MAS
prezentace MAS na veletrhu ITEP
účast na mezinár. setkání Stud. pro venkov, Vlašim
účast na celorep. setkání MAS v Průhonicích
účast na mezinárodním semináři LEADER v nových
členských státech, Tihany (Maďarsko)

účast na přeshraničním setkání MAS
na Zlaté stezce v Bärnau (Německo)
účast na setkání českých MAS
na Zlaté stezce v Tachově
setkání se zástupci MAS InitiAktivKreis
Tirschenreuth v Tirschenreuthu (Německo)
účast na Volební konferenci Nár. sítě MAS ČR o.s.

účast na mezinár. Workshopu LEADER v Praze
podpis Dohody o spolupráci
v rámci partnerství MAS Podejme si ruce

exkurze zástupců MAS Nad Orlicí do naší MAS
podpis Dohody o spolupráci s MAS Zlatá cesta
prezentace naší MAS na veletrhu Země živitelka

prezentace naší MAS na veletrhu ITEP
pořádání mezinárodního semináře Místní produkty
a jejich značení v Evropě a u nás v Plzni
exkurze zástupců naší MAS
do MAS Muránská Planina (Slovensko)
setkání partnerství Podejme si ruce v Hranicích
účast na III. Národní konferenci o venkovu
v Boskovicích
organizace setkání MAS Plzeňského kraje

