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pro další období se počítá s programem Leader a místními akčními skupinami
ustupuje termín „rozvoj venkova“ /rural developement/ a nastupuje „místní rozvoj“
/local developement/
je to v souvislosti s nově navrženými prioritami a snahou původních států EU rozšířit
Leader na příměstské a městské oblasti
EU podporuje multi-fondové čerpání (zdroje z ESF a EFRD), někde již pozitivní
zkušenosti; záleží na každém státu, nicméně by toto EU chtěla dát jako doporučení pro
využití Leaderu
Od příštího roku budou prostředky na osvojování schopností pro nově vznikající
MAS, nikoli pro MAS, které se rozšiřují
Pro další období budou důležité revidované či nové strategické plány či integrované
strategie území, které by již dle rozhodnutí státu o multi-fondovém čerpání měly
zahrnovat všechny oblasti např.i sociální
Musí padnout rozhodnutí, jak mají plány vypadat, co mají povinně obsahovat a další
požadavky pak na jednotlivých státech dle jejich specifik; rozhodnutí by mělo padnout
co nejdříve, aby byl dostatek času na jejich přípravu
Indikátory v plánech musejí být měřitelné a jasné, ale současně lokálně vhodné a
splnitelné
Při jejich plánování je nutné mluvit o prioritách a strategiích, nemluvit o specifických
tématech s cílem zlepšování kvality života, včetně celoživotního vzdělávání a zahrnutí
možností multi-fondového čerpání, aby při plánování mohli svým dílem přispět lidé
z mnoha různých oblastí (=nejen venkovský, ale místní rozvoj);
V budoucnu by měla být posílena koordinace fondů tak, aby mohly vznikat
koordinované strategické plány, kdy by se každý z fondů objevil v SP nikoli však
izolovaně nýbrž propojeně
Hodnocení strategií bude mít jasná hodnotící kritéria společná a pak specifická
Rozpočet pro MAS se bude odvíjet od kvality strategického plánu
Plány musejí mít přidanou hodnotu-jak ji však změřit-musejí existovat indikátory na
evropské i národní úrovni; otázka: kdo vypracuje stanovení přidané hodnoty?-Evropa
by měla připravit rámec indikátorů i hodnocení SP se zohledněním spojitostí mezi
politikami a potřebami jednotlivých území
EK by měla definovat oblasti venkovské, městské a např.pobřežní, aby v plánech i
spolupracích docházelo k provazování oblastí různých typů
Inovace: členské státy by měly prokázat, že inovace jsou bodově zvýhodňovány
Spolupráce s nevenkovskými oblastmi
Administrativní procesy by měly být veřejné
MAS by měly mít nárok na finanční podporu na přípravu nových plánů
U financování MAS by mělo docházet k zálohovým platbám na režii ve výši 50 %
Základní orientace MAS a způsob metodologie je věcí každého členského státu
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