Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Zápis z pracovní cesty do Gruzie v rámci projektu LAG Kazbegi

Termín

Místo

Účastníci

27.8. - 1.9. 2016

Gruzie – Tbilisi, Stephansminda

Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Hana Olejníková

Program:

V rámci pracovní cesty proběhla pracovní schůzka v kanceláři PIN v Tbilisi s vedením PIN
Gruzie, kde se řešily aktivity projektu, harmonogram a především další udržitelnost LAG
Kazbegi.

Po přesunu do Stephansmindy bylo zorganizováno školení zaměstnanců MAS k zavádění
regionálního značení a naše podrobné seznámení s projekty, jež se dostaly v rámci hodnocení k
vyplnění plné žádosti.
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Další den jsme se účastnili zasedání hodnotitelské komise MAS, kde jsme se aktivně zapojili do
hodnocení s hlasem poradním a to především co se týkalo technické stránky hodnocení a
vyhlášení výsledků. Hodnotitelská komise zasedala celý den a zvládla projít hodnocení všech
hodnotitelů u 42 z 52 projektů. Odevzdané projekty i s částkami, jež budou dotovány, najdete
v následujícím přehledu hodnocených projektů.
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1. Cílem projektu je pořídit vybavení pro kemp Juta,
konkrétně stany, čelovky, provazy a kola. Projekt v
celkové hodnotě cca 333 000,- Kč.
2. Projekt plánuje vybudovat kavárnu v meteorologické
stanici ve výši 4 000 m.n.m. Hodnota projektu 440
000,- Kč.
3. Další podaný projekt plánuje pořídit u místního
penzionu rybník, za účelem rybaření. Celkové náklady
projektu 260 000,- Kč.
4. Mobilní kavárnu plánuje žadatel pořídit, aby byly tyto
služby dostupné nejen pro turisty, ale například i pro
čekající kamiony v koloně. Cena projektu 150 000,Kč.
5. Automobil vhodný do terénu "bugaty" určený k
dalšímu pronájmu v rámci atraktivity cestovního ruchu
v celkové ceně 380 000,-Kč.
6. Další projekt plánuje pořídit vybavení - catering, díky
kterému bude žadatel moci pořádat a organizovat
dětské párty v obci. Celkové náklady projektu 260
000,-Kč.
7. Dva projekty podal žadatel, který chce vybudovat
jatka a k nim vybavení. Cena projektu na vybudování jatek 3 200 000,-Kč.
8. Navazující projekt jatek řeší vybavení v celkové hodnotě 400 000,- Kč.
9. Další žadatel plánuje vybavit veterinární stanici. Vybavení zahrnuje pořízení přístrojů a
medikamentů v celkové hodnotě 223 000,- Kč.
10. Dva žadatelé ve věku 14 a 17 let plánuji postavit skleník k pěstování zeleniny v
hodnotě 70 000,-Kč.
11. Místní kavárna plánuje pořídit do stávajících prostor nové vybavení - počítač, lednice,
fritovací hrnec, kebabovač a tím jí udělat atraktivnější nejen pro mladé a turisty.
Náklady 200 000,-Kč.
12. Lodičku na řeku za účelem vyhlídkových plaveb plánuje pořídit další žadatel. Cena 42
000,-Kč.
13. Další žadatel chce vytvořit zázemí pro camping za cenu 290 000,-Kč.
14. Horskou kavárnu pro turisty plánuje pořídit další žadatel. Cena celkem 527 000,- Kč.
15. Další projekt plánuje vybavení autoservisu. Vybavení na přezouvání pneu, kompresor,
svářečka, a další. Cena 50 000,- Kč.
16. Na nové turistické cestě žadatel plánuje ke stávajícímu ubytování vybudovat pokoje,
kancelář a zakoupit počítač. Cena celkem 130 000,- Kč.
17. V místním penzionu plánuje žadatel pořídit nové vybavení, díky kterému by bylo
možné dělat a prodávat místní specialitu "kinkali". Jedná se o rekonstrukci kuchyně a
vybavení v podobě ledničky, mrazáku a mlýnku. Cena celkem 122 700,- Kč.
18. Rekonstrukce muzea a sběr dalších exponátů
19. - 25. Místní školky plánují pořídit nové dětské hřiště, cena celkem pro jedno hřiště je
150 000,-Kč.
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26. Obecní informační tabule, kde budou zveřejněny informace o obcích, a které budou
umístěny v centru obce, 19 000,- Kč.
27. Pořízení vybavení pro horskou službu (horolezecké a záchranné sady), 250 000,- Kč
28. Letní/zimní tábor pro mladé z regionu včetně vybavení míst tábora (zip-line,
horolezecká stěna apod.), tábor v létě v Arsche a v zimě v Gudauri 188 000,- Kč
29. Vybavení stadionu na fotbal a basketbal v hodnotě 51 000,- Kč
30. Vytvoření odpočinkové zóny v Garbani, v současné době vypadá plocha jak smetiště a
jde o vyčištění místa a vytvoření parku, žádán o něho iniciační skupina a projekt bude v
hodnotě 40 000,- Kč
31. Projekt mladých na vytvoření 18 informačních tabulí v regionu MAS za celkovou
hodnotu 10 000,- Kč
32. Značení ulic, domů a zajímavých cílů v obci Gergeti (iniciační skupina žádá) v hodnotě
40 000,- Kč
33. Vytvoření sportovního stadionu na multifunkční využití (ragby, fotbal, basketbal,
házená, posilování), žadatelem je místní iniciační skupina. Cena za projekt 70 000,- Kč
34. Místní ragbyoví tým v Stephansmindě si oplotí hřiště, dále udělá jednoduchou
posilovnu, stožáry na vlajky a vybavení hřiště, tak aby bylo plně funkční k hraní ragby,
doposavad měli pouze trávník a 2 míče. Cena projektu je 44 000,- Kč
35. Informační tabule ve všech obcích se zaměřením na přírodu a žádají přátelé národního
parku. Cena 110 000,- Kč
36. Vytvoření parku pro děti v centru Stephansmindy za 85 000,- Kč
37. Intelektuální skupina ''Budoucnost'' chce vytvořit historickou a etnografickou brožuru,
práce bude dobrovolná a náklady budou pouze na tisk v hodnotě 37 000,- Kč. Na brožuře
budou spolupracovat historikové, učitelé z regionu.
38. Horská služba žádá o vybavení do nově vzniklé budovy
39. - 41. Žádosti různých druhů penzionů na své vybavení a rekonstrukce či rozšíření služeb.
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Region Kazbegi má velký potenciál pro propagaci v rámci regionální značky, neboť je velmi
dobře znám v Gruzii a je vyhlášen čistotou prostředí a kvalitními potravinářskými produkty. Z
tohoto důvodu proběhlo školení pro zájemce o regionální značení, kde byla prezentována
regionální značka, tak jak funguje v ČR i včetně podrobností, tj. jak se přiděluje, jaká kritéria
jsou povinná a nepovinná. Školení se účastnilo asi 14 prvních zájemců, kteří by mohli značku
jak získat, tak také se zaměstnanci MAS dále propagovat a rozvíjet.

