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V Proseči dne 8.10.2012 
 
 

MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny 
Projekty 

 

 
Datum: 2.10.2012   
Místo konání: zasedací místnost ubytovna Toulovec, Proseč 
 

 
Přítomni: 
Michaela Dušková 
Alena Bartošová 
Mgr. Vlasta Macková 
Veronika Roušarová 
Daniel Kučera 
 
Omluveni: 
Jaromír Raba 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Program: 
1) Uvítání členů .......................................................................................................................... 2 
2) Představení Pracovní skupiny Projekty .................................................................................. 2 
3) Návaznost na další orgány MAS Litomyšlsko ......................................................................... 2 
4) Diskuze o projektech .............................................................................................................. 2 
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 1) Uvítání členů 
 
Ivona Svobodová uvítala přítomné členy a navzájem seznámila nové členy, kteří budou 
působit v MAS Litomyšlsko.  
 

 2) Představení Pracovní skupiny Projekty 
 
Ivona Svobodová představila smysl a potřebnost pracovní skupiny a její význam.  
 

 3) Návaznost na další orgány MAS Litomyšlsko 
 
Ivona Svobodová seznámila přítomné členy se systémem organizace a práce v PS Projekty: 
Pracovní skupina bude předkládat návrhy na projekty, bude o nich diskutovat a následně 
vytvoří závěr.  
Závěr projedná s Programovým výborem, a ten ho schválí. Následně se záměr předloží 
k odsouhlasení Správní radě.  
 
 
 

 4) Diskuze o projektech 
 

a) Integrovaná strategie rozvoje území  - nabídka přistoupení i jednání do pracovní 
skupiny 

PS: Úkol: vymyslet komunikační strategii směrem k veřejnosti – dotazník, TV spot, Zpravodaj 
MAS, Zpravodaje obcí, dotazník umístěný na stránkách MAS a obcí. Dobrovolníci mohou 
zasílat náměty na e-mail do 14 dnů. Návrh: v případě dotazníků věnovat lidem tužku jako 
dárek za dotazník. Paní Roušarová se nabídla dotazník roznést po Proseči.  
 

b) Projekt putování historií a časem 
Seznámení s projektem.  
Referuje Alena Bartošová: 
- Zajímavá místa 
- Návrh na vytvoření PDF na webové stránky MAS 
Alena Bartošová předložila seznam zajímavých a vybraných míst. Práce je 
rozpracovaná v širším obsahu, než jaké bylo zadání. Alena Bartošová bude na tomto 
podkladu dále pracovat a cca za 1 měsíc předloží hrubý návrh k projektu. 10 
vytipovaných míst k projektu „Putování historií a časem“. Celkový seznam zajímavých 
míst bude umístěn na webové stránky jako návrh na typy na výlety pro turisty. 
Systém – vytvoření jedné trasy, po které bude možné shlédnout všechny zajímavosti.  

 
c) Finanční gramotnost 

Seznámení s projektem.  
Zapojení Michaely Duškové do projetku. 
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Hrubý návrh: Finanční gramotnost výuka na školách ZŠ a SŠ regionu – 9. Třídy a 3. 
Ročníky. Partnerství se společností PARTNERS – školení zadarmo s podmínkou 
prezentace jejich firmy. Účel – zlepšení gramotnosti u dětí v mladém věku. 
Forma – realizace seminářů  - 3 okruhy, termín – únor – květen 2013 + Den finanční 
gramotnosti v září 2013 + zapojení MAS – regionální potraviny, stánky. Spolupráce 
s Město Litomyšl.  
Postup:  
Spolupráce předjednána s Partners. 
Ukázka výuky finanční gramotnosti na dvou školách v Litomyšli 
Oslovovací dopis e-mailem – Michela Dušková 
Telefonické dotazování, zda mají školy zájem o tuto službu 
Pevné dojednání termínu seminářů a jaké semináře budou školy požadovat 
Předání harmonogramu Partners 
Realizace seminářů  
Realizace informačního letáčku 
Možnost školit učitele na školách  
Členové PS chtějí vidět ukázkovou hodinu finanční gramotnosti.  
 

d) Fond MAS 
Možnost oslovit Podnikatele v regionu a zažádat o finanční příspěvek do fondu MAS. 
Finanční obnos bude sloužit k rozdělení dalším subjektům v regionu – spolky, zájmová 
sdružení na základě písemné žádosti – spolupráce s obcemi.  
Podnikatel za to získá … Úkol PS: forma propagace pro Podnikatele. 
Transparentnost: faktura o zaplacení – kopie – bude předána podnikateli 
Návrh na propagaci: Seznam log + uveřejnění akce, kterou dotoval. 
Návrh: nejdříve zmapovat firmy, zda by byly ochotné se do projektu zapojit. Následně 
vytvořit koncepci.  
 
 

e) Regionální potravina 
Možnost podpory regionálního výrobku – seznam: Sýry a pečivo – p. Pešatová, řeznictví 
Ondráče Sebranice, Sýry Makov.  
Úkol PS: propagace značky, návrh loga, propagace akce 
Úkol Svobodová: zjistit hygienické podmínky 
Možnost prezentace stánku na akcích v regionu: Proseč – Den řemesel.  
 

f) POV – dotační poradenství, ISRÚ, Personální poradenství 
Žádost do POV – dotační poradenství – seznámení s činností paní Ing. Ulmannové. 
Personální poradenství – poradenství pro cílovou skupinu: mladí po škole 18+, matky po 
mateřské dovolené, lidé 50+, nezaměstnaní. Poradenství – jak napsat CV, jak vyhledávat 
práci, jak ohodnotit sebe a nabízenou pozici, jak se připravit na pohovor + základní kurzy – 
Word, Excel, Internet. Schůzka s paní Friedlovou – následující týden.  
Úkol PS: Vymyslet vhodný systém s ohledem na identitu nezaměstnaného. Propagace. 
Pracovní skupina navrhla postup seminářů k personálnímu poradenství: jeden seminář na 
více místech regionu – obecný. Následně individuální konzultace.  
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g) Soutěž logo MAS 

Potřeba nového loga – vymyslet soutěž – možnost spojit s ISRÚ 
Pracovní skupina se shodla na potřebě nového návrhu loga MAS Litomyšlsko. Pan Daniel 
Kučera varoval před zapojením veřejnosti do této aktivity z důvodu amatérských prací. Lepší 
požádat o návrh loga profesionály.  
Návrhy na způsobu vypracování nového loga budou zasílat členové e-mailem do 14 dnů.  
 

h) Nový projekt – činnost ------- školení vybrané skupiny 
Úkol pro PS: návrh projektu – celková koncepce 
 

Členové pracovní skupiny navrhli Fotografickou soutěž pro veřejnost. Pan Kučera zkusí 
zajistit významného fotografa, který by mohl proškolit výherce v indoorovém a outdoorovém 
focení – cílová skupina žáci a studenti 15+.  

 
i) Nový projekt – Svatební veletr 

Členové pracovní skupiny se shodli na možnosti realizace Svatebního veletrhu na Zámku  
v Nových Hradech. Bližší info bude předmětem dalšího jednání. Pan Daniel Kučera zajistí 
možnost realizace veletrhu na Zámku v Nových Hradech a následně budou probrány další 
možnosti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala: Ivona Svobodová, Proseč 8.10.2012 


