Praha, 16. 10. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Mach
Jednání zahájeno v 10:15
Z jednání pořízen audio záznam.
Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil s programem
jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: Mach vzdělávání, Čermáková - Má Vlast 2013,
Kulíšek – žádost o prominutí půjčky, Špiková - členské přihlášky nových MAS.
Změny programu byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy výboru.

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Úkol 2/37: Definovat, co má NS MAS ČR dělat ve vztahu ke svým členům.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: 2. 10.
Splněno, viz bod činnost koordinátora.
Úkol 3/37: Navrhnout alternativy na hodnocení MAS a „soutěž“ MAS.
Zodpovídá: Oliva
Termín: jednání 10/2012
Splněno, viz bod PS Hodnocení.
Úkol 2/38: Zaslat komentáře a návrhy ke struktuře obsahu ISRÚ.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: do 13.9.
Splněno, viz bod činnost koordinátora.
Úkol 1/34: Vyžádat od KK seznam doporučení pro Výbor, která byla zmíněna ve zprávě KK. Dále vyžádat seznam
setkání KK včetně seznamu přítomných členů KK.
Termín: ihned
Splněno.
Úkol 1/37: Do mimořádné valné hromady nachystat plánované čerpání nutných nákladů z rozpočtu a vypořádání
půjčky KS Královéhradeckého kraje.
Termín: 2. 10.
Splněno
Úkol 1/38: Zaslat oficiální dopis s žádostí o vyjádření nutnosti SEA u strategie MAS na MŽP a krajské úřady.
Termín: ihned
Splněno, dopis na MŽP byl odeslán, čeká se na oficiální vyjádření.
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Kontrola usnesení z minulého jednání.
1.
2.
3.

Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání.
Výbor NS MAS ČR souhlasí s prémií tajemnici ve výši 15 tis. Kč za organizaci expozice MAS a
doprovodných programů na veletrhu Země živitelka.
Výbor bere na vědomí podkladový materiál Vyjednávacího týmu "Základní standardy MAS pro období
2014-2020". Výbor se s materiálem podrobně seznámil, projednal obdržené připomínky členů NS MAS
ČR a doporučuje zpracovatelům při prezentaci na mimořádné Valné hromadě blíže vysvětlit členění MAS
na tzv. místní partnerství, právnickou osobu, a kancelář. Materiál bude rozeslán i s diskuzí jako podklad
pro mimořádnou VH.

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
13. 9. Praha - MZe jednání s ředitelem Taberym a pí Krumpholcovou – prezentace kroků Vyjednávacího týmu,
informace o dosavadních jednáních
Praha - JUDr. Jaroslav Svejkovský – diskuze na možné změny právní formy NS MAS
Úkol 1/39: Prodiskutovat na KS zda MAS v krajích již projevily zájem o změnu právní formy nebo nikoliv.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: jednání Výboru 11/2012
Úkol 2/39: Rozeslat členům Výboru a vyvěsit na web právní rozbor: Postavení občanského sdružení a postavení
obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1.
1. 2014), který má k dispozici NS MAS ČR.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
14. 9. Praha - Kulatý stůl ministra – AEO – písemná forma připomínek
17. 9. Tišnov - účast na veřejném zastupitelstvu (vznikající MAS)
21. 9. Lednice – Bioakademie
24. 9. Praha - Vyhodnocení Oranžové stuhy v Senátu
30. 9. – 3. 10. Nové Hrady – Národní konference VENKOV 2012, mimořádná VH NS MAS ČR
8. – 11. 10. Brusel - Open Days

Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný – přečtena zaslaná zpráva)
Úkoly členům výboru a náhradníkům - dne 19. 5. 2012 byly výborem zadány členům a náhradníkům následující
úkoly:
1) Všem členům výbor projednat na krajských setkáních návrh struktury činnosti NS MAS a požadavky na
její úkoly směrem k členské základně a zpracovat písemnou formu nové struktury a požadavků ze strany
MAS.
2) Všem členům výboru projednat a vysvětlit na krajských setkáních funkci ověřování minimálních
standardů při hodnocení MAS
3) Všem členům výboru navrhnout v případě požadavku termín účasti V. Pošmurného na jednání krajské
sítě
7. 8. 2012 Úkoly členům a náhradníkům Výboru – koordinátor nedostal žádné další informace ze strany zástupců
krajů. Doposud – tedy do 15. 10. 2012 - žádné písemné návrhy s výjimkou středočeských MAS a MAS z
Vysočiny neexistují.
Místní rozvojová strategie
Postup připomínkování - první podklady předány Výboru 19. 6. 2012 jako podklad k jednání výboru s tím, aby
členové posílali své připomínky. Na jednání Výboru byl jako finální termín stanoven 28. srpna 2012 pro zaslání
připomínek. 21. 8. 2012 byla odeslána urgence členům výboru k připomínkování dokumentu s posunutím
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termínu do 30. 8. 2012. Na jednání výboru 3. 9. 2012 byl znovu zadán úkol připomínkovat dokument, 6. 9. opět
zaslán dokument k připomínkování – kdo se zapojil do připomínkování je vidět v následující tabulce:
Liberecký kraj

12. 9. 2012

Ústecký kraj

11. 9. 2012

Poličsko + pí. Leinweberová

23. 8. 2012

Otevřené zahrady Jičínska

10. 9. 2012

Středočeské MAS
Aleš Lahoda

23. 8. 2012
pouze
odsouhlasení

Jitka Doubnerová
MMR

27. 7. 2012
připomínkován
3x

Vysočina

17. 9. 2012

Otevřené zahrady Jičínska

11. 10. 2012

Dne 13. 9. 2012 obdrželi členové výboru dokument s přehledem připomínek. Ve stejný den byl odeslán
dokument se zapracovanými připomínkami. Ten byl odeslán 17. 9. 2012 na MMR panu řediteli Postráneckému,
dne 22. 10. 2012 se uskuteční jednání „pracovní skupiny“ k nastavení dalšího postupu přípravy finálního
dokumentu Místní rozvojové strategie za účasti Jiřího Krista.
Zapracování MAS do dokumentu MMR
Název dokumentu: Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – vymezení
programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického
rámce. V budoucím nastavení intervencí získají větší prostor také větší města na jedné straně spektra a sdružení
založená za účelem principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje na straně druhé. Str. 45, 46, 47.
Dokument viz příloha č. 1
Vytvoření pracovních týmů
Na základě výše citovaného dokumentu je třeba vytvořit pracovní týmy, které by se staly součástí přípravy
pravidel pro Operační programy a na straně vyjednávání je dostaly tyto pracovní týmy do centr dění – začlenit je
do procesu přípravy.
Návrh na pracovní týmy:
1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO
2. Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT
Eva Zirhutová – MAS Brdy-Vltava (předsedkyně Občanského sdružení Místo pro život HON)
3. Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP
4. Zaměstnanost (ESF) – MPSV
1. Markéta Dvořáková, Dis. – ředitelka MAS Brdy-Vltava (koordinátorka procesu komunitního
plánování sociálních služeb
5. Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR
Zde patrně více pracovních týmů s ohledem na jednotlivé priority (témata)
Do těchto týmů je třeba začlenit aktivní osoby, které mají odborné znalosti z dané oblasti a jsou schopny
pracovat za celek a mít nadhled (nehájit jen zájmy své MAS) a znát také současná pravidla fungování MAS. Týmy
definovat max. jako tříčlenné s tím, aby mezi nimi byla zastupitelnost při jednáních. Předsedovi a Koordinátorovi
VT dát výborem za úkol, aby zajistili akceptaci těchto týmů jednotlivými řídícími orgány. Členům výboru zajistit
obsazení týmů > do 30. 10. 2012.
Krist upozorňuje, že vytvoření kvalitních týmů není reálné do termínu 30. 10. 2012. Winter doporučil návrhy
projednat na krajských jednáních a navrhnout členy do dalšího jednání Výboru.
Úkol 3/39: Předseda a Koordinátor VT zajistí akceptaci pracovních týmů jednotlivými řídícími orgány.
Zodpovídá: předseda, koordinátor
Termín: jednání Výboru 11/2012
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Úkol 4/39: KS nominují členy do pracovních týmů OP společně se zaslanými životopisy, týkajícími se zkušeností
v problematice daného OP.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: jednání Výboru 11/2012
Sršeň dodal, že je potřeba klást důraz na školení těchto zástupců ze strany vyjednávacího týmu, aby nedocházelo
ke zbytečným střetům z nevyjasněných postojů.

Činnost koordinátora (3. 9. 2012 – 15. 10. 2012)
Kulatý stůl Podpora místního rozvoje k udržení dostupnosti veřejných služeb - diskuse odborníků na Vysoké
škole finanční a správní – pořádal časopis Moderní obec – obsah součástí říjnového vydání
Setkání na úrovní SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR - účast T. Lysák a T. Chmela – předmětem diskuse byla meziobecní
spolupráce a také podpora tvorby MRS na území MAS – řešení SEA
Meziobecní spolupráce:
Probíhající reforma veřejné správy, i ORP budou pravděpodobně mít možnost na svém území rozhodovat o tom,
kam a na co půjdou dotační prostředky v oblasti zákonných povinností veřejné správy. V oblasti zapojení ORP –
tedy svazku obcí na území ORP (nejde tedy o funkci města, ale celku) se předpokládá tematické oddělení funkcí
MAS a ORP. Pro ORP se předpokládá jejich rozhodování v oblasti zákonných povinností obcí v oblasti veřejné
správy (to je oblast do které ani doposud MAS nezasahovaly) a MAS budou mít témata v oblasti podpory
podnikání, neziskového sektoru a rozvoje venkova na úrovní meziresortní spolupráce. Na definici vzájemných
vztahů se jedná na úrovni NS MAS, SMO ČR a SMS ČR.
Dokončení dokumentu Místní rozvojová strategie - 14. 9. 2012
Setkání Petr Havel – nezávislý agrární konzultant - předmětem diskuse byl článek vydaný v Lidových novinách a
Zemědělec. V podstatě vstřícná a nekonfliktní diskuse směřující k očistě dobrého jména MAS, předání podkladů a
nabídnutí jakékoliv součinnosti při prezentaci dobré práce MAS.
Příprava podkladů na další podzimní kolo vyjednávání - pokud bude zajištěno financování vyjednávání, jsou
připraveny podklady na další kolo začleňování MAS do systému OP.
Další připravená jednání
17. 10. 2012
MMR odbor evropské integrace – definice obsahu Metodických dokumentů, AOPK odbor péče
o přírodu a krajinu – spolupráce mezi AOPK a NS MAS, postup přípravy MRS na území CHKO, společný postup při
přípravě OP Životní prostředí
22. 10. 2012
MMR – ředitel Postránecký – pokračování prací na dokumentu obsah MRS

2. Informace z jednání mimořádné Valné hromady
Dvě roviny informací, které se projednávaly na Mimořádné VH
-

Činnost MAS, standardy
Právní forma MAS

Podklad NS MAS ČR ke standardům byl předán MZe. Finální verzi standardů vydá MZe pravděpodobně v 1. pol
roku 2013. Ohledně právní formy byla již diskuze na začátku jednání.
Dále bylo probíráno PR NS MAS ČR s ohledem na reportáže na ČT 24 z Open Days a také na Otázky Václava
Moravce k předvolebním diskuzím, kde Oliva ve Středočeském kraji vznesl dotaz na podporu MAS (povědomí o
činnosti MAS a jejich počtu jak ze strany moderátora).
Winter upřesnil informace o transformaci Leaderu na Slovensku jak na straně NSRV (nový manažer), tak i na
oddělení MPRV SR – zrušeno oddělení LEADER a převedeno pod jinou sekci.
Velká část jednání byla věnována diskuzi na téma činnosti MAS, přijímání darů od aktivních aktérů v regionu,
možná návaznost na výběr projektů apod..
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Winter upozornil, že praxe na příjem darů MAS jsou různé a jejich případné zneužití mohlo být odhaleno v rámci
hodnocení MAS na místě, které bylo ze strany MZe zrušeno. Hodnocení ze strany NS MAS ČR nebylo podpořeno
z členské základny na základě nedostatku času na hodnocení – návštěvy.
Byl vznesen návrh, aby Výbor přijmul stanovisko, které bude informovat o postoji členů Výboru a současně bude
také navrhnuto do návrhu standardů zapracovat takovéto upozornění.
Usnesení 1/39: Výbor NS MAS ČR schvaluje Výzvu místním akčním skupinám:
„V současnosti i pro programovací období 2014 - 2020 nadále trvá dle principů programu LEADER snaha všech
členů Národní sítě Místních akčních skupin ČR o maximální průhlednost vlastního fungování, otevřenost při
zpracování Integrovaných strategií rozvoje území a nepřípustnost veškerých postupů, které by mohly budit byť
jen podezření z korupce.
Je naprosto nepřípustné spojovat jakékoliv vybírání příspěvků, poplatků či darů pro aktivity MAS pro rozvoj
území s úspěchem žadatele ve výběru projektů.“
Pro: 9
schváleno

proti: 0

zdržel se: 0

(1 nepřítomen)

K jednání se připojil Charouzek

3. Losování členů komise pro hodnocení projektů spolupráce (17. kolo)
V návaznosti na žádost MZe o zaslání nominací do Hodnotitelské komise pro hodnocení projektů spolupráce pro
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Nominováno
bylo celkem 79 kandidátů ze všech MAS ČR. Nominace byly zasílány z jednotlivých MAS nebo v souhrnu za krajská
sdružení. Členové budou honorováni na základě objednávky ze strany MZe. Další pokyny budou již přímo od MZe.
Losováním kandidátů byl pověřen předseda KK pan Chmelař a náhradníků místopředsedkyně KK paní Čermáková.
Členové komise:

Náhradníci:

Ing. Marie Trantinová (Moravskoslezský kraj)

Helena Kosová (Jihočeský kraj)

Jana Bujáková (Zlínský kraj)

Ing. Olga Ondráčková (Jihomoravský kraj)

Jaroslat Šarman (MAS Podhostýnska)

Vojtěch Štička (MAS Karlštejnsko)

4. Zaměření aktivit NS MAS ČR v dalším období (Pošmurný v zastoupení Oliva)
Tři otázky na činnost NS MAS ČR:
1.
2.
3.
4.

Jaké by mělo být postavení NS MAS vůči MAS, směrem k ministerstvům a dalším partnerům?
Je úkolem NS MAS řešit činnost jednotlivých MAS, fungovat jako arbitr?
Bylo by dobré oddělit dvě části organizace - profesionální (manažeři MAS) a volenou (dobrovolníci v
MAS)?
Je úkolem NS MAS hodnotit, certifikovat činnost jednotlivých MAS, fungovat jako profesní organizace
včetně hodnocení členů?

Dokument viz příloha č. 2
Winter navrhl v návaznosti na předloženou zprávu projednat navržené body na KS a doplnit případně dalšími
návrhy. Oliva navrhl, že materiál by měl vzít Výbor na vědomí a zpracovat postup, který by měl jít již na KS jako
závěr. Winter upozornil, že určení si těchto aktivit je dlouhodobý proces – pokud budou do půl roku nějaké
závěry, tak to bude úspěch. Krist přednesl informace z některých MAS, že Výbor se „utrhl“ ze směru, který byl
nastaven – podpůrná a propagační organizace, ale je ve směru profesní organizace a je vidět přepracovanost
členů, kteří nemají tolik času na připomínkování dokumentů a dobrovolné činnosti. V závěru Krist navrhl dát si
k závěrům co nejdelší horizont, aby si členové Výboru nachystali svá stanoviska, projednávali je v krajích a
konzultovali na konferencích.
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Chmelař upřesnil, že názory typu, že se Výbor ubírá někam jinam, jsou spíše reakce na to, že ve Výboru (v hnutí)
jsou členové aktivní, méně aktivní a nečinní. Ti nečinní zástupci nemají přehled o tématech a jednáních a tím také
nemůžou předávat informace dále a tím vzniká právě tento dojem nadmíry aktivity zástupců NS MAS ČR.
Winter v návaznosti na přednesený podklad navrhl nechat materiál doplnit od koordinátora. Krist navrhl, aby si
Výbor dal za úkol, že jeho členové udělají vlastní stanoviska k tématu.
Úkol 5/39: Členové Výboru si nachystají svoje stanoviska k tématu „Zaměření aktivit NS MAS v dalším období“.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: jednání Výboru 11/2012
Winter upozornil na vznesený podmět z MAS Karlštejnska, že Výbor NS MAS ČR a PS LEADER prokazatelně nehájí
zájmy MAS 32+ a jejich dofinancování v roce 2014-15. V rámci jednání se vyjádřil Radim Sršeň, který je
manažerem MAS Šumperský venkov (MAS 32+), který poukázal, že se jim alokace, v návaznosti na spolupráci NS
MAS ČR a PS LEADER s MZe, zvýšila. Toto také podpořil Kulíšek (MAS Nad Orlicí). V diskuzi nebyl negativní názor
zástupce MAS Karlštejnska podpořen.

5. Zprávy z PS
-

PS LEADER (Florian)

Jan Florian nebyl přítomen a nebyly zaslány žádné podklady.

-

PS Vize a Rozšíření (Krist)

Pracovní skupina se sešla v Nových Hradech. Tématem byly návrhy programových „FICHÍ“ k novému PRV. Pro IV.
OSU je plánována alokace 5 - 28 miliard Kč. Bylo projednáváno rozdělení jednotlivých programových FICHÍ. FICHE
jsou zaměřeny na podporu podnikání (7,5 miliardy Kč) a rozvoj venkova (12 - 19 miliard Kč.) - drobná
infrastruktura, investice do rekreační infrastruktury, vybavenost obcí, podpora rozvojových plánů obcí a měst.
UZEI finalizuje analýzu a sepsání nového PRV. Dále byla také diskutována možnost zapojení se do Agendy 21 –
možnost do MRS převzít sadu indikátorů, provozuje Síť zdravých měst a místní rozvojové strategii. Zástupci PS se
maximálně se snaží vyjmout povinnost SEA pro MRS.
Úkol 6/39: Rozeslat materiál návrh programových FICHÍ členům Výboru.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned

-

PS Medializace a propagace (Jančo)

Špiková informovala o vytvoření nové brožury o Příkladech dobré praxe v angličtině, jejíž tisk byl financován
z rozpočtu PS medializace. Podklad vytvořen PS Mezinárodní spolupráce a grafika z PS Medializace.

-

PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek)

Členové skupiny se účastnili dvou mezinárodních setkání a příprav na ně velmi aktivně. Více viz zprávy níže.

-

PS Hodnocení (Oliva)

Oliva informoval o plnění zadaného úkolu o hodnocení MAS či soutěži MAS ze strany NS MAS ČR.
Varianta A „Hodnotící“: Hodnocení MAS v rámci návrhu kritérií Standardy/certifikace MAS
= pojmout to jako „vnitřní“ audit činnosti MAS jak pro podpořené, tak pro nepodpořené MAS
= účast povinná pro všechny MAS
Varianta B „Propagační“: Soutěž MAS v rámci přátelského „porovnání“ (obdoba Vesnice roku)
= bráno v pojmu propagace, zvážit případnou možnost propojení s Vesnicí roku
= účast MAS dobrovolná
= půjde o přenos dobré praxe a „soutěž“ není brána jako porovnání nejsilnější x nejslabší, ale jako
přenos zkušeností
= dobrovolná báze podpoří účast těch MAS, které se chtějí zapojit bez následku na finance či další
aspekty výsledků
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Závěry:
Pokud var. A, potom zejména proto, aby:
- zjištění připravenosti na 2014-20, zejm. naplňování Standardů (3x)
- interní komise NS MAS pro Standardy, kt. bude působit i jako Metodický orgán
- podívat se na projekty, které se v MAS zrealizovaly
- posuzovat projekty, které se v MAS zrealizovaly
- posouzení toho, jak vybrané MAS spolupracují s nepodpořenými MASkami
Oliva upozornil nejdříve udělat velkou osvětu mezi MAS a také členy Výboru. Na základě jejich reakcí poté dělat
kroky.
Pokud var. B, potom zejména proto, aby:
- letos už neřešit, nechat až na r. 2013 místo povinného Hodnocení MAS, popř. v letech 2014 – 2020, je
možné zkušenosti z této formy Soutěže MAS roku aplikovat v novém finančním období, nejdříve však v r.
2015
- nehodnotit MAS jako takové, ale jejich projekty, produkty, aktivity
- využít zkušenosti ze soutěže Vesnice roku, nepropojoval příliš úzce, např. stuhu o spolupráci obce a MAS
v kraji, nebo se inspirovat soutěží EDEN
- rozšířeni o pod-kategorie nebo zvláštní ceny … Výroční zprávy, MAS vydané publikace … „nejlepší
projekt pro mládež“, „…pro zemědělce“, „…připraveny ve spolupráci“, „nejlepší skupina vzájemné
provázaných projektů“, ale i „nejlépe administrativně zvládnutá MAS“, „nejlépe fungující partnerství“,
„nejsilněji propojený projekt spolupráce“ apod.
- každá MAS by se mohla pochlubit zajímavými projekty, z nichž by si komise mohla vybrat, které ocení
- z důvodů minimalizace nákladů a času „hodnotitelů“, řešit např. formou hlasování návštěvníků na Zemi
živitelce, nebo nominacemi v rámci NUTS/ krajské KS
- diferencovat, tj. kategorie podle toho, co MAS realizuje na místní/regionální, krajské, celostátní a
mezinárodní úrovni
Oliva upozornil, že z časového hlediska a kapacitního, není reálné cokoliv dělat v roce 2012. Oliva navrhuje pro
tento rok již další kroky neprovádět a aktivitu přesunout na rok 2013. Prozatím byla tato aktivita ukončena.

-

PS Úpravy stanov (Winter)

Winter informoval o jednáních v rámci změny právní formy s právníkem JUDr. Jaroslavem Svejkovským, členem
Kontrolní rady ČAK a Legislativní rady vlády ČR.
K jednání se připojil Lahoda

6. Různé
-

Zpráva z veletrhu Agrokomplex (23. – 26. 8. 2012)

Oficiální zpráva z akce je vyvěšena na webu. Účast na veletrhu byla podpořena CSV v rámci zajištění prezentace
CSV a jejich partnerů. Celkové náklady byly ve výši 50 643,- Kč s podílem CSV ve výši 49 000,- Kč a podílem NS
MAS ČR ve výši 1 643,- Kč.

-

Zpráva z veletrhu Země živitelka (30. 8. – 4. 9. 2012)

Oficiální zpráva z akce je vyvěšena na webu. Účast na veletrhu byla podpořena CSV v rámci zajištění akce Večer
Venkova a doprovodných akcí CSV a jejich partnerů. Celkové náklady byly ve výši 184 616,- Kč s podílem CSV ve
výši 98 000,- Kč a podílem NS MAS ČR byl ve výši 86 616,- Kč. Příjmy v rámci prezentace MAS a regionálních
produktů byly ve výši 128 500,- Kč.

-

Zpráva z Národní konference VENKOV 2012 (1. - 3. 10. 2012)

Hlavním organizátorem byl SPOV ČR, který pověřil organizací KS NS MAS ČR Jihočeského kraje. V současné době
probíhá vyúčtování. Konference byla zaměřena na plánování období 2014-2020. Materiály z konference jsou
dostupné také na webu NS MAS ČR. Chmelař jako člen organizačního výboru konference navrhl udělat manuál na
pořádání konference - metodická pomoc pro budoucí, návaznosti, vyvarování se chyb. Winter informoval o
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konání konference VENKOV 2013, která se bude konat v Olomouckém kraji počátkem října v Teplicích nad
Bečvou.

-

Zpráva z jednání ELARD v Marseille (25. - 26. 9. 2012)

Oficiální zpráva z akce je vyvěšena na webu. Radim Sršeň představil Česko jako uchazeče o předsednictví v ELARD
pro další období. Navrhl možnost řešení přemístění kanceláře ELARD do prostor v Českém domě. K možnosti
financování předsednictví v dalším období – finance MZV jsou v jednání, podpora prostor - Český dům (nutno
projednat) a vznesl dotaz, zda by bylo vhodné financovat i pomocí DG Agry. V případě získání financí by se ČR
ucházela ráda o předsednictví ELARD. Protikandidát na prezidentství Dánsko, vystoupilo také aktivně k podpoře
předsednictví. ČR i Dánsko slíbilo na další jednání ELARD v prosinci 2012 prezentaci priorit. Za přípravu priorit
zodpovídá PS Mezinárodní spolupráce, jmenovitě Radim Sršeň. Priority a předsednictví budou představeny na
dalším jednání Výboru, kde bude potřeba ze strany Výboru tuto aktivitu podpořit.
Dále byly na setkání představeny aktivity NS MAS ČR - seznámení s evaluací, s návrhem standardů, spuštění
Osvojování (není v jiných státech).

-

Zpráva z Open Days 2012 v Bruselu (8. - 11. 10. 2012)

Oficiální zpráva z akce je vyvěšena na webu. Prezentace NS MAS ČR byla v rámci workshopu ELARD – prezentace
příkladů dobré praxe, ochutnávka regionálních produktů, představení nových propagačních materiálů. Setkání s
europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. Zástupci organizace také
navštívili Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu a jednali s Jiřím Jílkem, který je vedoucím úseku zemědělství a
životního prostředí. Další jednání byla zaměřena na možnost ČR být v předsednictví ELARD, proto probíhala
jednání s prezidentem Petri Rinnem a také zástupci Výboru regionů Ondřejem Benešíkem a Evropského
hospodářského a sociálního výboru Romanem Hakenem. Z akce byla pořízena reportáž pro ČT (ČT24), která
v návaznosti představila projekty MAS.
Místopředsednictví ELARD by finančně bylo ve výši cca 300 tis. Kč a následné dvouleté předsednictví ve výši max.
2 mil. Kč (výše v návaznosti na počet členů ELARD). Finance by byly zajištovány granty z národní a evropské
úrovně. Na dalším jednání bude představena činnost ELARD a také představy o našem případné předsednictví a
místopředsednictví.
Úkol 7/39: Nachystat materiál o ELARD a připravit priority k předsednictví ELARD.
Zodpovídá: Radim Sršeň
Termín: jednání 11/2012

-

Žádost KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (Kulíšek)

Na sekretariát a následně Výboru byla přednesena žádost KS NS MAS ČR Královéhradeckého o prominutí všech
pohledávek z původní půjčky, která činila 300 tis. Kč. Tato pohledávka vyplynula z pořadatelské funkce Národní
konference VENKOV 2010. Důvodem vzniku této pohledávky byla zcela jasně skutečnost, že se zásadně změnil
termín účasti VIP účastníků, z čehož vyplynula potřebnost prodloužení termínu pronajímaných prostor
(konferenčního sálu, vybavení apod.). Výše aktuálních pohledávek je ve výši 100 tis. Kč. Čermáková upozornila, že
je potřeba ještě doplnit formální náležitosti smlouvy. Následovalo postupné vyjádření členů Výboru k návrhu na
odpuštění půjčky.
Usnesení 2/39: Výbor NS MAS ČR schvaluje odpuštění nesplacené částky půjčky KS NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje a tím bere na vědomí spoluúčast na ztrátě, která vznikla při pořádání Národní
konference VENKOV 2010.
Pro: 9 proti:0 zdržel se: 1
schváleno
Úkol 8/39: Doplnit formální náležitosti půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
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Krist informoval o přípravách LeaderFESTu 2013, který bude letos na území ČR. Podtrhl možnost pořádání
v Královéhradeckém kraji. Finální místo pořádání by se mělo odsouhlasit do konce roku 2012.
Z jednání se omluvil Krist a Svobodová.

-

Žádost KS NS MAS ČR Karlovarského kraje - vzdělávání (Mach)

Na jednání KS NS MAS ČR Karlovarského kraje byla diskutována otázka vzdělávání, prosazování vzdělání na
centrální úrovni a vzdělávání na venkově jako základ pro udržitelný venkov. Bylo navrhnuto vytvoření PS
Vzdělávání, která by v lednu představila svůj plán činnosti Výboru a poté VH. Prozatím by si toto vzala na starosti
KS KK. Vzdělávání doposud v činnosti jako konkrétní aktivita NS MAS ČR nebyla zahrnuta. V této aktivitě je
v budoucnosti také velká šance na čerpání prostředků z EU. Všechny KS by mohly být součástí jednotlivých
projektů – vzdělávání manažerů, pracovníků MAS, NNO a obecně venkovského obyvatelstva.
Ravenda se také k takovéto myšlence připojil, a konstatoval, že v MAS je mnoho mladých manažerů, kteří
potřebují vzdělávání. Aktivita je nutná pro rok 2013.
Mach upozornil, že připravují mimo činnost KS akreditovaný kurz manažera venkova pod MŠMT. Plánované
spuštění v lednu 2013. Nabídky na účast budou zaslány všem MAS.
Usnesení 3/39: Výbor NS MAS ČR podporuje aktivitu vzniku PS Vzdělávání, která by byla prozatím pod
vedením KS NS MAS ČR Karlovarského kraje. V lednu bude představen plán práce této PS na jednání Výboru.
Všichni pro
schváleno

-

Informace o projektu Zelená úsporám

KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje informovala o kontaktování klientů ze strany Policie ČR a předvolání
k výslechu. Winter potvrdil, že má také informace, že vyšetřování stále probíhá.

-

Připomenutí Modlitby pro venkov v pořádání MAS Říčansko

Oliva připomenul konání Modlitby za domov v termínu 28. – 29. 10. 2012 Více viz informace k akci na webu.

-

Má vlast 2013

Čermáková požádala o podporu akce Má vlast pro rok 2013. Byla vyjádřena potřeba, aby PS Medializace se
zapojila do prezentace a dále aby samotné MAS pomohly v komunikaci s kraji. Winter upozornil, že budou volby
do KS a Výboru, a proto navrhuje dát částku do rozpočtu pro rok 2013. Nelze teď přímo přislíbit finance.
Usnesení 4/39: Výbor NS MAS ČR podporuje akci Má vlast 2013 a navrhne finanční prostředky do návrhu
rozpočtu pro rok 2013 pro chválení VH.
Všichni pro
schváleno

-

Členské přihlášky

Na sekretariát byly zaslány členské přihlášky MAS Lužnicko (Jihočeský kraj) a MAS Jablunkovsko (Moravskoslezský
kraj). Krajští zástupci přijetí MAS podpořili.
Usnesení 5/39: Výbor NS MAS ČR schvaluje jako nové členy sdružení MAS Lužnicko o.p.s. a MAS Jablunkovsko,
z.s.p.o..
Všichni pro
schváleno
Další jednání se bude konat 13. 10. v Olomouci
Jednání ukončeno v 14:15
Ověřili dne:

Zapsala: Olga Špiková

22. 10. 2012

Mach

24. 10. 2012

Kulíšek

