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Obr. 1

Uveden pouze text referátu bez úvodu.
Obr. 2

Jsem potěšen, že se nás na této celostátní konferenci sešel opravdu úctyhodný počet 81 MAS. Z toho 69
členů a 12 nečlenů NS MAS ČR.
Národní síť je nestátní nezisková organizace na úrovni občanského sdružení, naprosto dobrovolně
spolupracujících subjektů, jejíž jedinou a hlavní povinností a cílem sdružování je snaha o aktivní činnost ve
venkovském prostoru metodou LEADER a všestranná podpora této metody. Totéž očekáváme od svých členů.
To nás spojuje a proto jsme členy tohoto občanského sdružení.
Evropské hnutí LEADER se šíří od počátku devadesátých let minulého století ve všech zemích Evropy
prakticky geometrickou řadou. Z dotačních titulů LEADER I, LEADER II a LEADER + se postupně stala
metoda. Nikdo se nepokusil tyto aktivity zastavit. Naopak, jiskra přeskakuje i na nově přistupující země do
Evropské unie. Česká republika není výjimkou.
Pokud naše dnešní zasedání Celostátní konference rozhodne, pak hlavním cílem druhé poloviny volebního
období do března roku 2009 a cílem NS MAS bude:
 zkvalitnění vlastních činností Výboru, činností na krajské úrovni a činností členské
základny, každé MAS v duchu hlavních zásad metody LEADER.
 k volební konferenci 3/2009 dokončit budování struktury občanského sdružení, NS MAS
a zajistit, aby každý člen pracoval závazně metodou LEADER
 Hlavním mottem pak – LEADER – BUDOUCNOST VENKOVA.
Obr. 3
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Dámy a pánové,
Vážení přátelé,
milí hosté,
rekapitulaci našeho krátkého leč strmého vývoje, či předložení výroční zprávy za rok 2007 nelze provést bez
zamyšlení nad našimi základními problémy, nad problémy nás venkovanů.
Venkov potřebuje obnovu svého sebevědomí, tak aby se uměl řídit svým vlastním selským rozumem.
Venkované potřebují vidět a v diskusích mezi venkovany domýšlet co je a co není ve shodě s řádem.
My venkované potřebujeme stále obnovovat a připomínkovat si nutnost porozumění svému světu, jinak
uspořádanému světu.
Náš „svět“ – venkov, je „malý svět“ na velkém prostoru. Oproti městu, „velkému světu“ na malém prostoru.
Dovolím si citovat pana Bohuslava Blažka, který se své knize
VENKOVY – anamnéza, diagnóza, terapie uvádí tuto úvahu:
Jsou to dvě modality lidství, svým způsobem něco jako žena a muž. Jungova verze psychoanalýzy říká, že
v každé ženě je nevědomý protipól mužství a v každém muži zase ženství. Je možné, že venkovské a městské
bytí jsou podobně komplementární stránky způsobu pobývání lidí ve světě (konec citace).
Ano, myslím si to také a tím spíše pokládám za zcela demagogická jakákoliv hesla o vyrovnání se venkova a
měst.
Nic takového není možné a kdybychom vždy domýšleli, co vlastně říkáme a prosazujeme, tak bychom
zřejmě od svých tvrzení rychle ustoupili.
Města se budou vyvíjet a žít svým životem a totéž venkov a je pouze třeba, abychom si nevnucovali
vzájemně to, co do městských a naopak venkovských aglomerací nepatří.
Nám přísluší, rozvíjet venkov podle svých představ, podle představ nás, venkovanů.
Naším cílem je:
 zlepšovat kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního
rozvoje,
 posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,
 zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.
Je třeba bilancovat, klást si další postupné úkoly a mít vlastní vize o venkovu a jeho perspektivách. Ať se to
někomu líbí či nelíbí myšlenky a vlastní metoda LEADER se již nedá zastavit. Krok za krokem si nachází cestu
do dalších obcí či mikroregionů. V některých již zakořeňuje, jinde se probouzí k životu. Myšlenka překračuje
hranice uměle vytvořené úředníky.
Hranice se od dob Marie Terezie trvale mění v cca 50-ti letých intervalech, ale na mezilidských vztazích
nezmění nic, pouze nás občas více či méně otravují. Většinou je však nevnímáme. Mají občas pouze potvrdit
důležitost úřednického stavu. Takovou malou ukázkou v našem případě je kupříkladu diskuse o „kardinálním
problému“ celistvosti hranice MAS. Jistě existuje mnoho dalších a mnohem důležitějších problémů k řešení.
Chceme-li se co nejrychleji rozvíjet, co nejvíce prosazovat metody LEADER ve svém mikroregionu, ve své
obci – musíme se otevřít svému okolí a jak je to zcela přirozené ve kterémkoliv oboru lidské činnosti, musíme
čerpat všechny nové dostupné poznatky ze svého okolí doma i v zahraničí. V našich pravidlech to nazýváme
nadregionální a mezinárodní spolupráce.
Proto máme a musíme mít i další cíle:
 realizovat a stále zintenzivňovat reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy sítě,
ale i nečleny sítě, zkrátka mezi všemi, kteří metodou LEADER chtějí zkvalitňovat život
v každé obci, v celém venkovském prostoru,
 reciproční přenos poznatků a zkušeností na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi
EU, jejich sítěmi, jejich LAGy,
 spolupráce s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru chtějí začít pracovat s
metodu LEADER. Vracet těmto zemím to co nás při školeních a vzájemný kontaktech
naučili naši učitelé z některých zemí „staré patnáctky“.
Naším jediným a hlavním cílem není a nemůže být pouze získávání finančních zdrojů, jedno zda evropských,
národních či krajských.
Z pohledu nás venkovanů není a nemůže být problematika soustředěna jen na získání některého z LEADERů
– tzv. velkého LEADERu 2007-2013, pokud vůbec vznikne ŽIVÝ VENKOV tzv. malého LEADERu či českého
LEADERu, jak chcete.
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Nemůžeme být zaměřeni dále pouze na čerpání investic prostřednictvím všech využitelných programů
Národního strategického referenčního rámce, operačních programů různých ministerstev a konečně čerpání
finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR, v rámci EAFRD, os I.až IV.
Nemůžeme požadovat peníze ani na krajských institucích, pokud prokazatelně neprokážeme důležitost a
potřebnost jejich vynaložení ve prospěch venkova.
ANO i získávání finančních prostředků pro venkov, krytí důležitých projektů je nedílnou součástí naší práce,
a jak se ukazuje práce velmi důležitá a ve prospěch venkova nezbytná.
Než přistoupíme k otázce financování jednotlivých MAS a začneme podrobněji hovořit o možnostech
financování venkova, chtěl bych položit důraz na to, co by mělo předcházet a být pro nás pracovníky Místních
akčních skupin pracujících v jakékoliv pozici (třeba od předsedy SR po dobrovolníka) zcela zásadní.
Venkov a každý mikroregion, každé městečko či malá obec se musí snažit nejdříve vytvořit ty základní,
nutné a postačující podmínky k životu obyvatel v daném místě, v dané obci. K tomu by obec měla mít
systémově získané prostředky ze spravedlivěji řešeného rozpočtového určení daní. O těchto prostředcích, jejich
použití rozhodují starostové a zastupitelé.
Díky těmto prostředkům zabezpečují běžný chod obce a v mezích svých možností se snaží navíc i obec
rozvíjet.
MAS zásadně tuto činnost nesuplují, ale pouze ji podporují. Jsou institucí nepolitickou, která má svůj vlastní
Strategický plán území (nikoliv dané obce) a součástí tohoto plánu je (pokud jsou ze stany MZe ČR vybráni)
Strategický plán LEADER.
MAS, které vyvíjejí svojí činnost již delší dobu pak tvoří i další strategie zaměřené již speciálně na dílčí
problémy mikroregionů či třeba i na aktivizaci a rozšíření vlastní činnosti. Příklady nemusíme dokladovat pouze
u zahraničních LAG, ale nalezneme je i v programech našich MAS.
Takovými příklady dobré praxe jsou kupř:
 Strategie podpory občanských a společenských aktivit na území MAS formou vlastního
grantového systému („měkké“, drobné projekty vypisované v co nejširším spektru
aktivit).
 Nábor a následná podpora činnosti dobrovolníků na území MAS (tolik známé aktivity
v zahraničí a málo známé u nás v ČR).
 Pozn. Příklad Maltézských rytířů, jako jeden z mnoha příkladů.
Vraťme se k základním a elementárním činnostem MAS, které nevyžadují žádné velké finanční
prostředky, ale jsou velkým pomocníkem komunální správy, velkým pomocníkem starosty a podporují některé
z existujících podmínek přijatelného rozvoje života na venkově.
Pro zjednodušení si podmínky shrneme do těchto oblastí:





život v obcích a jeho občanské a společenské aktivity,
vzhled obcí a jejich základní funkce,
ochrana přírodního a kulturního dědictví,
okolí obcí, příroda, krajinotvorba.

Lidé pracující metodou LEADER na místní úrovni a s místními občany se mohou opřít o myšlenky předních
představitelů či zakladatelů Spolku pro obnovu venkova a významných předchůdců aktivit, které se v Evropě
rozšířily pod pojmem LEADER.
Na této úrovni se nebudete setkávat s lobisty, kariéristy a jinak egoisticky smýšlejícími osobami. Zde se
pouze pracuje, zejména na dobrovolné bázi, zde budete mít klid pro práci a získáte sílu pro aktivity mnohem
komplikovanější, aktivity investiční, projektově náročné.
Tuto základní a náročnou práci pro obec, pro svůj venkov si musíme odpracovat, musíme uvedené aktivity
postupně realizovat, abychom mohli věřit sami sobě, aby nám věřili sousedé a většina občanů obce. Tato práce
v obci musí být vidět. Každý starosta, starostka a jejich zastupitelstva musí mít dobrý pocit z našich aktivit.
Nejen pocit, ale i faktickou zkušenost, že na jejich katastrálním území postupně začal fungovat zdatný
pomocník. Pomocník, který se nepředvedl jen nějakou jednorázovou aktivitou, ale pomocník – MAS, pracující
systematicky a dlouhodobě ve prospěch svého mikroregionu, ve prospěch své obce. Nemáme obavu, že to dříve
či později občané i zastupitelstva neocení. Ocenění určitě není naším cílem, náš cíl je dá se říci i egoistický –
zlepšení podmínek našeho každodenního života na venkově a to i pro nás, kteří tyto aktivity pro ostatní
realizujeme.
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Obr. 4

Český venkov má celou řadu čestných, odborně fundovaných specialistů, kteří začali rozvoj venkova
formulovat již v 90-tých letech, ihned po změnách ve vývoji naší společnosti po listopadu 1989.
V té době jsem pracoval na katedře anatomie a biomechaniky v Praze a ani jsem netušil s čím se potýká
venkov. Jezdil jsem každý víkend s dětmi do Valče a byl jsem přesvědčen jak venkov dobře znám. Ani jsem
přitom netušil co vše se na venkově pomalu a jistě rozvíjí, které nové a nové aktivity vznikají.
Jednalo se o řadu známých i bezejmenných aktivních prosazovatelů myšlenek Programu obnovy venkova či
drobných změn v tisících obcí a městeček našeho venkova.
O to více se těmto lidem obdivuji, snažím se z jejich myšlenek a záměrů poučit, jejich práce studovat a ve
svých omezených a skromných možnostech aplikovat ve spolupráci se svými spolupracovníky. Pokusíme se
učinit co možno nejvíce pro to, aby
se jejich pojetí rozvoje venkova, jejich myšlenky, znalosti a poznatky rozšiřovaly do celého hnut LEADER,
do všech MAS.
Dnes bych si dovolil za všechny ty známé či bezejmenné jmenovat jen tři z nich, pana Bohuslava Blažka,
Ing. Ivana Dejmala a Ing. arch. Miroslava Bašeho.
Bohuslav Blažek, muž mnoha zájmů a povolání, známý hlavně jako sociální ekolog nám zanechal mnoho
myšlenek, které bychom měli často promítat do svého konání. Po dvě volební období byl místopředsedou Spolku
pro obnovu venkova, založil Školu obnovy venkova v Libčevsi, vyučoval sociální ekologii na Vysokých
školách. Zemřel jako první ze jmenovaných, již v listopadu 2004.
Opakovaně jsem si přečetl jeho práce a byl bych rád, aby knihu VENKOVY přečetl každý manažer Místních
akčních skupin a i ostatní aktivní pracovníci MAS.
Teprve nedávno 2. února 2008 zemřel prof. Ing. arch. Miroslav Baše. I on pracoval po mnoha let jako
místopředseda Spolku pro obnovu venkova, jinak mezinárodně uznávaný architekt, urbanista i teoretik
architektury.
Osobně jsem ho poznal při práci se studenty v období 1999-2006. V té době jsme spolupracovali na
studentských stážích, ročníkových a diplomových pracích, na urbanistických projektech barokního městečka
Valeč. Do dnes se tato vesnička může opírat o řadu studentských projektů, které se nyní realizují a v budoucnu
ještě budou realizovat.
Jen o 4 dny později umírá Ing. Ivan Dejmal, bývalý ministr životního prostředí, signatář Charty. Kdysi byl
studentským předákem, ale pro nás venkovany zůstává jeho význam v prosazení zákona o ochraně přírody a
krajiny, jako tvůrce územních plánů a ekologických studií. Nás, zájemce o rozvoji venkova upoutal v roce 2000
uspořádáním konference Tvář naší země- krajina domova.
Inženýr Dejmal při působení ve vládě prosadil Program rozvoje venkova a podílel se na jeho realizaci, mimo
jiné i ve Spolku pro obnovu venkova, který spoluzakládal.
Myšlenky těchto pánů jsou trvalé, jak pro venkov, tak i pro nás, kteří pracujeme metodou LEADER, tak
zejména pro budoucnost venkova a pro všechny, kteří se chtějí na jeho rozvoji podílet a jít v jejích šlépějích.
*
Prosím, všechny přítomné o uctění jejich památky minutou ticha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Současný stav rozvoje metody LEADER
(po jejím pětiletém vývoji 3/ 2003 – 3/2008 v ČR)
Od intenzivního školení prvých zájemců o práci metodou LEADER v roce 2003 a zahájení podpory ze strany
našeho státu v roce 2004, kdy bylo vybráno prvních 16 MAS, aby zahájily činnost formou metody LEADER
došlo k prudkému rozvoji a velkému zájmu venkova o tuto metodu.
Bez zázemí by zřejmě k takovému rozmachu nedošlo. Jak jsme již uvedli od počátku 90tých let byl v České
republice prosazován Program rozvoje venkova. Od roku 1992 byl i financován. Přes to ,že jsme nedohledali
financování let 1992-1993 a víme,že do přehledu o podpoře POV bylo zahrnuto i financování důsledků povodní
je zřejmé, že v letech 1992 – 2006 bylo do projektů POV investováno více než 5,5 miliardy korun.
Obr. 5

V rozložení 14ti let to sice není mnoho, ale dopad na rozvoj venkova, na probuzení venkova a vyvolání
aktivního zájmu o vlastní přičinění a podílení se na jeho obnově měly všechny organizované aktivity a dílčí
programy POV velký význam.
Program obnovy venkova ovlivňuje naše uvažování doposud. Jsme přesvědčeni, že POV ovlivnil i prudký
nárůst MAS od počátku jejich financování ze strany státu a navíc ze strany EU.

MAS a mikroregiony připravující se na práci metodou LEADER
156 MAS a mikroregionů, stav k 13.3.2008
Obr. 6

Nikdo netvrdí ani jsme nikdy nevyslovili předpoklad existence 156 MAS. Všech 156 mikroregionů
s vysokou pravděpodobností nepracuje metodou LEADER, někteří z nich o tom velmi pravděpodobně ani
neuvažují, jde přeci o peníze nabízené venkovu.
Až skončí jejich rozdělování tyto mikroregiony také skončí se svým zájmem o práci metodou LEADER.
My o všem nemáme právo tuto skutečnost u kteréhokoliv mikroregionu předjímat. Proto na všech našich
dokumentech uvádíme tuto skutečnost v textu. Zjistit přesnější údaje by nebylo až tak náročné. Kontrolou na
místě v daném mikroregionu, při vhodně zvolené metodice kontroly, by bylo bezproblémové posoudit zda se
daný mikroregion na práci metodou LEADER zatím pouze připravuje nebo dokonce o tom ani neuvažuje. Nebo
že se jedná o MAS, která na svém území vykonává svojí každodenní průběžnou činnost. Jsme přesvědčeni, že
těchto MAS ani zdaleka není 150.
Naše Krajské sítě musí začít vyhledávat všechny, i ty nejmenší MAS, kde cílem, nebo minimálně snahou je
pracovat metodou LEADER, dole, mezi lidmi a pro lidi.
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Rozložení členské základny Národní sítě MAS ČR,o.s.
107 členů k 13.3.2008
Obr. 7

I na úrovni Národní sítě musíme pracovat na zkvalitnění své činnosti, jak ve Výboru, tak na úrovni Krajů, tak
v každé jednotlivé MAS. Každá členská MAS by měla mít strategii svého území, strategii LEADER, znát svou
členskou základnu a pracovat s ní trvale. Mít vlastní strukturu a organizaci. Seznámit s ní NS MAS a ostatní
MAS. Mít kartu MAS na webových stránkách NS MAS (www.leadercz.cz). Medializovat svoji činnost na
svém území a pro toto území trvale procovat.
Naše Celostátní konference by nás měla postavit před úkol, aby Národní síť soustředila ve své členské
základně pouze MAS, které mají osobní zájem pracovat metodou LEADER a tuto metodu ve své MAS skutečně
prosazují.
Národní síť by se měla propojit i s MAS, které metodou LEADER pracují, ale z jakýchkoliv důvodů do MS
MAS nevstupují. Není to a doufám i nikdy nebude podmínkou.
Tento úkol bychom měli splnit do volební konference v březnu 2009.

Český LEADER v letech 2004-2007
Aktivní přístup řady MAS na území ČR demonstruje naší připravenost podřídit se výběru 80ti MAS do
LEADER 2007-2013 a eventuálnímu výběru dalších MAS do případného projektu na české úrovni – ŽIVÝ
VENKOV.
Obr. 8

Obr. 8 naznačuje, kolik MAS absolvovalo jednu až dokonce čtyři praktické zkoušky své činnosti. Zúčastnili
se totiž a byli vybráni v jedné či více aktivitách LEADERu ČR 2004, 2005, 2006, 2007 a v LEADERu +, který
byl od roku 2005 financován z EU. Do tohoto projektu bylo vybráno 10 MAS.
100 až maximálně 120 MAS pro výběr 80 MAS do LEADERu 2007-2013 není tak vysoký převis, jak se
nám opticky zdá. Jak jsme již uvedli, většina MAS, které pracují metodou LEADER by měly být dříve, nebo
později vybrány. Tzn., nyní, nebo na podzim. Znovu zdůrazňujeme, pokud dojde k nějakým nechtěným
přehmatům či nedopatřením v prvém kole, jsem osobně přesvědčen, že dojde k nápravě v kole druhém.
Přičemž všech 32 MAS vybraných ve druhém kole, bude mít pro období 2009-2013 stejné finanční
podmínky jako MAS, které zahájí svojí činnost o půl roku dříve, někdy v květnu či červnu 2008.
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Současný stav uchazečů o práci metodou LEADER
Stav uchazečů o 80 míst v LEADER 2007-2013,
které vypsalo MZe ČR v rámci opatření IV. osy EAFRD
Osy IV.1.1 LEADER
Obr. 9

Při uvažování nad úkolem, který si klade Národní síť, aby členská základna této sítě byla složena pouze
z MAS, pracujících metodou LEADER si teprve můžeme uvědomit v plném rozsahu složitost a odpovědnost
Hodnotitelské komise MAS při jejich úkolu
z předložených písemně podaných a administrativně odsouhlasených 99 strategií vybrat 48
vyvolených.
Prvních 48 MAS, které budou moci systematicky pracovat na svém území metodou LEADER po relativně
dlouhou dobu 6ti let. Dá se předpokládat, že tyto Místní akční skupiny budou s velkou pravděpodobností
fungovat aktivně i v následujícím období, 2014 – 2020.
Obdobně se dá předpokládat, že nebude vybráno několik MAS o kterých možná budeme moci s jistotou
tvrdit, že pracují metodou LEADER a navíc na svém území pracují po nějakou dobu systematicky, ze zdola a
s prokazatelnými výsledky.
Nemělo by smysl a pevně doufám, že se nebudeme v těchto případech odvolávat proti rozhodnutí MZe ČR o
výběru MAS do osy IV.1.1. –LEADER.
Je již nyní třeba projednávat úpravu podmínek výběru na základě zkušeností z průběhu výběru současného.
Tak, aby na podzim tyto MAS nezůstali opět nevybrány.

LEADER ČR 2007
Obr. 10

Hodnotitelská komise bude mít před sebou neméně složitý úkol. K MAS, které budou opakovat své podání,
přistoupí 24 MAS z LEADERu ČR 2007. Bude vybráno 32 MAS do celkového počtu 80.
Při správném a vhodném postupu u výběru MAS jsem přesvědčen, že po podzimním druhém kole je
vybíraný počet 80ti MAS dostatečný k tomu, aby nedošlo ke křiklavým přehmatům.
Navíc budeme usilovat, aby na LEADER 2007-2013 navazoval od roku 2009 LEADER ČR pro dalších
10-20 MAS. Je připravován pod názvem ŽIVÝ VENKOV a mohl by velmi účinně pokrýt území 10-20 převážně
začínajících MAS pracujících metodou LEADER.
Tím bude pokryta převážná část území, kde pracují aktivní Místní akční skupiny. Pro další část území,
kde bude existovat MAS pracující metodou LEADER projednáváme na úrovni krajů podporu MAS, která
nebude v žádném případě kolidovat s POV – IV. osou - IV.1.1. –LEADER.
Tzn., že všechny MAS v daném kraji by byly podporovány pro práci na Strategickém plánu území. Tedy na
programu, který zásadně nekoliduje se Strategickým plánem LEADER.
Tato skutečnost by umožnila Místním akčním skupinám navíc podat samostatně projekty v rámci Národního
strategického referenčního rámce (NSRR) a jeho jednotlivých operačních programů a podporovat vlastní
členskou základnu a aktivní instituce a občany na svém území. Pro daný Kraj to bude mít i výrazný ekonomický
význam, neboť všechny aktivní MAS v kraji výrazně navýší rozpočtovou položku kraje zaměřenou na POV. A
tím přímo podpoří rozvoj vlastního venkova.
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Členská základna NS MAS podle krajů
Naše členská základna prozatím vykazuje velmi nerovnoměrné rozložení.
Nad 10 Místních akčních skupin přihlášených do Národní sítě má Jihočeský, Středočeský a Olomoucký kraj,
naopak 5 a méně členů sítě evidují Plzeňský, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina.
Přičemž většina z 13ti krajů má v Národní síti evidovánu i většinu svých MAS působících na území kraje..
Není tomu tak pouze u kraje Vysočina a Zlínského kraje. Zejména u Kraje Vysočina je tato skutečnost
markantní. Z 15 MAS působících v kraji, jsou pouze 3 MAS evidovány v Národní síti.
Tato skutečnost se stala hlavním důvodem, proč tato Celostátní konference probíhá právě v Humpolci na
Vysočině. Chceme místní MASky přesvědčit, že Národní síť nevytváří žádnou elitu, žádné protekcionářství, že
přístup k členům i nečlenům NS je a bude vždy shodný.
Členstvím v Národní síti demonstrujeme sílu našeho hnutí a umožňujeme Místním akčním skupinám
prosazovat své oprávněné názory ve vztahu k venkovu na všech dostupných úrovních. Naše hnutí je natolik
silné, co do velikosti a organizovanosti, že spolu se SPOV ČR a AK ČR může významně a účinně prosazovat
zájmy venkova.
Obr. 11

Ve druhé polovině našeho volebního období v roce 2008 až do března roku 2009 nás čekají i úkoly spojené
s analýzou stavu našeho hnutí a našich MAS. Doporučuji se spojit v tomto směru s CpKp a NOV, zapojit vlastní
odborné síly a provést analýzu současného stavu. Tuto studii pak předložit volební konferenci ke zvolení
postupů pro následující volební období. Jsem přesvědčen a doporučuji, aby dnes zazněla i diskuse nad délkou
budoucího 2. volebního období. Dvouleté volební období je podle mého názoru krátké a doporučuji,
aby
bylo pro nově zvolený výbor prodlouženo na období čtyřleté.

Jak se vyvíjí metoda LEADER v ČR a v Evropě
Důvodem podrobné analýzy našeho hnutí je mimo optimalizace uplatňování metody LEADER a vhodnosti
posuzování, kde a na jaké úrovni se tato metoda aplikuje i skutečnost našich odchylek od evropských trendů.
Nemyslím si, že tyto odchylky nemohou existovat.
Obr. 12

Mohou být zvláštností „české cesty“ a nebo byly ovlivněny metodikou, prosazováním metody LEADER a
vypsanými pravidly pro výběr MAS v letech 2004-2007.
To vše by měla ukázat navrhovaná studie a její realizace. Jako konkrétní příklad uvádím porovnání českých
MAS oproti řady zemí evropské patnáctky, které v grafu reprezentuje Francie. Jde o porovnání velikosti členské
základny MAS a hustoty obyvatelstva.
Jedná se prakticky o diametrální rozdíl, kdy v České republice existuje pouze 6 MAS nad 50 tisíc obyvatel a
přitom ve Francii jich je 72. Ještě výraznější nepoměr je u MAS nad 70 tisíc obyvatel, kdy v ČR existují 3 MAS,
ve Francii 43. Ty samé rozdíly jsou patrné i u hustoty. Není součástí tohoto referátu rozebírat důvody, pouze tím
chceme poukázat na nutnost a vhodnost provedení příslušné studie.
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Vize do budoucna
Obr. 13

Již není vizí, ale stalo se skutečností, že Národní síť Místních akčních skupin České republiky se stala
pravděpodobně největší nestátní neziskovou organizací v České republice a to i za předpokladu, že se její
členská základna sníží třeba i o třetinu a to tím, že již bude evidovat pouze MAS plnící podmínky pro práci
metodou LEADER. Tak veliké snížení navíc je méně pravděpodobné. I když, jak předpokládáme k výraznému
snížení dojde. Na druhou stranu budou existovat MAS pracující metodou LEADER, které budou tuto práci
realizovat mimo NS. I mimo síť by mělo dojít k selekci MAS pracujících či nepracujících metodou LEADER.

Shrnutí aktivit Výboru NS MAS ČR,o.s. v rámci VÝROČNÍ ZPRÁVY za rok 2007
Organizace




4/2007 ustaven Výbor, zvolen předseda a dva místopředsedové
Od 4/2007 do 12/2007 proběhlo 7 zasedání Výboru
Byly ustaveny 3 pracovní skupiny : finanční mezinárodní a propagace

Odborné aktivity







Příprava hodnotících kritérii pro výběr MAS v rámci osy IV.1.1. LEADER
Připomínkování pravidel osy IV. LEADER v PRV
Účast v pracovních skupinách Monitorovacího výboru EAFRD
Předložen ministru zemědělství Mgr. Petru Gandalovičovi návrh na jmenování zástupkyně do
MV EAFRD
Spolupráce na odborné části konference a tiskovinách III. Národní konference o venkovu,
Boskovice
Předání GIS informací o NS MAS a MAS pro potřeby MZe ČR se závazkem čtvrtletního
doplňování informací

Spolupráce


Příprava smluv s Agrární komorou ČR, Národní observatoří venkova. o.p.s.






Spuštěny internetové stránky NS MAS ČR, www leadercz.cz.
Presentace NS MAS ČR, o.s. na Země živitelka 2007
Presentace NS MAS a MAS na III. Národní konferenci o venkovu
Presentace na mezinárodních konferencích a výstavách ( Polsko, Maďarsko, Portugalsko)

Presentace

Rozvojové aktivity




Zahájeno vyjednávání s vedením krajů
Zahájena spolupráce se zástupci krajů
Zahájen rozbor aktivit a vývoje hnutí LEADER
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Závěry:
 Zkvalitnit vlastní činnost Výboru, jeho pracovních skupin. Doplnit tyto skupiny z řad
odborníků ze zdola, na činnost každé MAS pracující metodou LEADER angažovaných
v jednotlivých MAS členské základny.
 Vytvořit na 13ti krajích důstojné krajské instituce (pokud již neexistují),
 které spolu s NS MAS vytvoří podmínky k jednání o spolupráci s kraji (event. o partnerských
smlouvách) a následně o vytvoření dokumentu pro venkov na úrovni Asociace krajů a NS
MAS ČR.
 Hlavní činnost ve druhé polovině volebního období bude soustředěna na
 činnost „bottom up“ – ze zdola, na činnost každé MAS pracující metodou LEADER
 Permanentně budovat přátelské a pracovní vztahy mezi všemi MAS, členy
 i nečleny NS a zejména mezi všemi venkovany.
Obr. 14
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