ZÁPIS
ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
Dne 18.6.2003 na Obecním úřadu v Záhoří
Přítomni :
Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna
Jaroslav Hudský - starosta obce Záhoří
Ing. Hana Havlíčková - poradenské služby
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby
Program jednání:
1. Program obnovy venkova
Ing. Havlíčková informoval o stavu žádostí o dotace z POV.
DT 7 – integrovaný projekt - oprava komunikace Chuchelna – Slap – Smrčí (cyklotrasa č. 4175). Předběžná
výše dotace – 150 tis. Kč.
Přítomní starostové stanovili pokračování oprav komunikace Chuchelna – Záhoří jako prioritu.
DT 6 – poradenská činnost pro MR (pí Havlíčková), předběžná výše dotace 70 tis. Kč.
Na poradenskou činnost budou využity vlastní prostředky v rozpočtované výši (60 tis. Kč).
Rozsah poradenské činnosti: projekty, dokumentace, granty, programy Leader, Phare, cestovní ruch,
informatika. Starostové upřednostňují využití poradenských služeb na přípravu větších projektů a akcí
(Phare, Leader), i na úkor POV. Informatika (správa www bude zahrnuta v POV 6 jako subdodávka)
2. Program PHARE
Paní Havlíčková vyzvala k aktualizaci POV členských obcí, starosta Hrubý navrhl zaměřit se na větší programy
z důvodu menší návratnosti a významu POV pro obce.
Přítomní zástupci se rozhodli opustit myšlenku projektu Phare na komunikace nebo sportoviště s ohledem na
malou pravděpodobnost úspěšnosti.
3. Program LEADER +
Podané projekty jsou ve stavu schvalování. Pro realizaci je nutné nastudování metodiky projektování.
4. Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje
Starostové členských obcí pověřili ing. Lukeše a ing. Havlíčkovou zastupováním mikroregionu při
projednávání programu.
Mezi výstupy programu by mělo být vytvoření struktury pro rozvoj cestovního ruchu - založení Sdružení
cestovního ruchu Libereckého kraje, financovaného krajem a podnikateli.
5. Různé
Spolek obnovy venkova
Ing. Havlíčková informovala o situaci klem vznikajícího Spolku obnovy venkova.
Další jednání
Příští jednání MR Kozákov proběhne 15. října 2003 od 9,00 hodin na Městském úřadu v Semilech.
Zapsal Ing. Lukeš Jiří
V Záhoří dne 18.6.2003

