Zpráva z pracovní cesty

Veřejné projednání „Extended Leader subcommitee – 7th meeting“
Datum: 23. listopadu 2011

Místo: Centre Albert Borschette, 36 Rue Froissart, 1049 Brussels
Program jednání: v samostatném dokumentu

Obsah jednání
Dopolední program
V rámci dopoledního programu proběhla představení Progress reportu z Focus Group 4, zeména
výsledky vyhodnocení dotazníků ŘO a MAS.
Následovala diskuse v 10 skupinách se zaměřením na přípravu budoucích strategií místními akčními
skupinami a na požadavky na obsah a strukturu budoucích strategií místního rozvoje.
Výsledky byly představeny v odpolední části – v bodech:
1. Pro podporu přípravy kvalitní LDS (Local Dvelopment Strategy) je potřebný manuál, který se
nezabývá jen obsahovou částí, ale i „JAK“ jednotlivé části naplnit
2. MASky potřebují dostatečnou autonomii v rozhodování o cílech a prioritách v LDS v rámci
jasného a srozumitelného rámce programu
3. Aby v dalším období byly realizovány dobré LDS, je nezbytná spolupráce a porozumění ŘO a
MAS již v přípravné fázi
4. Při přípravě strategií nikdy nezapomenou na face2face setkání a přínosem je využití
tematických skupin - „participative diagnostic“
5. Využití statistik při přípravě LDS vždy interpretovat ve vazbě na širší region
6. Programem na národní úrovni by měl být stanoven set základních povinných „priorit“, které
odpovídají prioritám programu/fondu/Strategii EU2020 – hlavní směry ekonomika, sociální
aspekty odpovídající multifondovému čerpání
7. V rámci komplementarity k ostatním fondům bude rozhraní muset být v LDS nastaveno (v
případě multifondového čerpání) – výhodou je možný přenos zkušeností mezi fondy
8. Hodnocení a schvalování LDS by bylo výhodné v několika krocích – přesun od hodnocení
MASek k hodnocení LDS – stal by se z toho „proces“, který by postupně zvyšoval úroveň
plnění „standardů“ – např. nejdříve základní finance na vytvoření prostředí pro vznik LDS a
následně dopilování ve spolupráci s čídícím orgánem = systém Finsko
9. Indikátory v LDS musí být měřitelné – podmínkou je definice společných jasných indikátorů
po jednotlivých úrovních (EU -> národní -> regionální) – monitoring a evaluace bude jednou
z nejdůležitějších částí LDS

ODPOLEDNÍ PROGRAM
Nejdůležitější částí odpoledního programu bylo představení návrhu nařízení Common Strategic
Framework (CSF =Společný rámec ). Návrh byl představen Pedrem Brosei z DG Agri za účasti DG
Regio, DG Environment a DG Employment.
Shrnutí:
1. CSF je nadřazen Partnership Contract a následně se rozděluje na Rozvoj venkova (EAFRD) a
Ostatní fondy v rámci CSF (ERDF, ESF, …)
2. Základní principy LEADER (7 principů) je v Art. 28.1, další podnínky v Art. 29.6
3. Multifond je v Art. 28.3. – 28.4
4. Art. 29 – minimální požadavky na LDS
5. Schválení všech LLDS do konce roku 2015 jako povinnost!!
6. Art. 30.3 - minimální úkoly pro LAG
7. Podpora na přípravu LDS – Art. 31a CSF +Art. 43 EAFRD bude řešeno mimo rozpočet LDS–
možnost výběru ve dvou úrovních ve formě „buď a nebo“:
a. LEADER „strart-up kit“ – možnost pro nové MAS – podmínkou je následně podat
žádost
b. čistá příprava LDS (Art. 43.1.b)
8. Implementaci LDS řeší Art. 31b – LDS nebude svázána s hlavními opatřeními tak jak je to nyní
(Art. 64 stávajícího EAFRDu byl interpretován jinak, než komise zamýšlela) – podpora nesmí
být svázána s uznatelností (kódy výdajů)
9. Spolupráce ve stejném rozdělení jako nyní, tzn. národní/mezinárodní, nově spolupráce se 3.
zeměmi. Důležitou změnou je, že žádosti budou povinně PRŮBĚŽNĚ (min. 1x za 2 měsíce) a
výběr musí být proveden do 4 měsíců!
10. Art. 31d – náklady na realizaci – navázány již na EAFRD (A.45.1, A 45.2) – maximálně 25 %
z alokace, zálohové platby do 50 %
11. Na Evropské úrovni schváleno, že LEADER je min 5 % z EAFRDu – případné navýšení je na
členských státech
12. Spolufinancování – max 80 % u nás, 90 % u méně rozvinutých
13. Celostátní sítě pro venkov – Art. 55.3b (iii) EAFRDu – v podstatě jako dosud
14. LOGO LEADER zůstatne stejné jako v tomto období
Zástupci dalších DG nevystoupili.
Na závěr byl představen harmonogram dalších prací FG a subcommitte

Závěr
Na evropské úrovni již jsou návrhy konkretizovány a dojde zřejmě jen ke kosmetickým změnám.
Aktuálně je potřeba účastnit se kultaých stolů a vnitřních jednáních o % LEADERu, případném
multifondovém čerpání a konkrétních podmínkách na národní úrovni.
V Malenicích dne 28.11.2011
Ing. Jaromír Polášek
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