NÁRODNÍ SÍŤ MAS ČR
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty
Účel cesty:
Místo:
Termín:
Účastník:

účast zástupce NS MAS ČR na valné hromadě ELARD
Brusel, Belgie
29.6.2009
Jitka Doubnerová
Místopředsedkyně NS MAS ČR pověřená zastupováním NS MAS ČR v síti ELARD
Průběh cesty:
Cesta byla zahájena dne 28.6.2009 a ukončena dne 30.6.2009.
Jednání proběhlo 29.6. od 10 do 15 hodin v objektu Tuscany Region, Rond-Point Schuman 14,
Brusel.
Náklady:
7 430 Kč
Obsah zprávy z pracovní cesty:
1) Zpráva z jednání
2) Příspěvek do připravovaného newsletteru ELARD (vyžádán k termínu jednání) – situace PRV, zejména
programu LEADER a národních sítí rozvoje venkova v členských zemích ELARD
3) Vyúčtování cesty
4) Kopie dokladů k vyúčtování (nejsou přiloženy v elektronické verzi)

1) Zpráva z jednání
Agenda 2. valné hromady ELARD

1) Zápis z jednání 1. valné hromady (7.5.2009)
Zápis z minulého jednání byl jednohlasně schválen beze změn.
Hlavní body zápisu (viz zpráva z pracovní cesty Jana Floriana z 1.4.09):
- Registrace ELARD jako neziskové organizace podle belgických zákonů (AISBL) a související právní a
finanční kroky. Zakládající členové: Česká republika, Francie, Španělsko.
- Změna členství dosavadních členů a souvislost s úhradou členských příspěvků (rozdělení na členy
s plným statutem a pozorovatele).
- Volba výboru a předsedy:
Česká republika: Jitka Doubnerová
Finsko: Petri Rinne
Francie: Marc Bonnard
Řecko: Panagiotis Patras (předseda)
Maďarsko: Pal Hajas
Irsko: Jack Roche
Itálie: Giovanni Alessandri
Litva: Dace Grinberga
Portugalsko: Joao Carlos Pinho (místopředseda)
Španělsko: Maria Jose Murciano
Severní Irsko: Miceal McCoy
Skotsko: Patricia Methven
- Finanční situace ELARD: otevření účtu v Bruselu, smlouva s účetním, smlouva s asistentkou
kanceláře, přehled členských příspěvků
Země
Počet členů
Příspěvek 2009
Pozn.
členské sítě
EUR
Česká republika
108
500 Pozorovatel
Finsko
55
2750
Francie
28
1400
Řecko
40
2000
Maďarsko
20
1000
Irsko
24
1200
Itálie
8
400
Litva
24
1200
Portugalsko
53
2650
Rumunsko
1
500 + 100 (zápisné)
Španělsko
222
5000
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Velká Británie/Skotsko
Severní Irsko
Polsko

1
?
24

50
500
500

Pozorovatel
Pozorovatel

2) ELARD a ENRD
Zpráva z jednání Koordinačního výboru ENRD a jednání podvýboru Leader (Panagiotis Patras)
P.P. poděkoval všem, kdo zaslali náměty, které využil v prezentaci na jednáních – aktuálnost témat a praktické
podněty z jeho úspěšné prezentace byly důvodem k jeho volbě za člena orgánů ENRD a k tomu, že zástupcům
ELARD bylo kromě členství v podvýboru Leader nabídnuto i členství v pracovní skupině.
Postřehy a informace z jednání:
- v podvýboru Leader je jen málo lidí se zkušenostmi z předchozího programovacího období, takže
v programu Leader vznikla diskontinuita, která se projevila i v malých rozpočtech osy IV v jednotlivých
členských zemí. Výsledkem je, že Evropská komise cítí v programu Leader problémy, které chce řešit
s využitím dobrých zkušeností z Leaderu. V mainstreamingu metody jsou zatím cítit spíše problémy
(zejména náročná administrativa). P.P. navrhl předsedovi podvýboru J.M.Sousa - Uvovi, aby byly
vytvořeny pracovní skupiny k jednotlivým tématům (řídící orgány, platební agentury apod.) a
navrhovaly řešení na zjednodušení procedur. Zápis z jednání podvýboru a prezentace jsou zveřejněny
na http://enrd.ec.europa.eu.
- svou činnost zahájil Contact Point: připravuje kompendium národních sítí rozvoje venkova, nový portál
a databázi projektů mezinárodní spolupráce s průvodcem (bude zveřejněno zřejmě během července)
P.P. znovu žádá, aby mu zástupci členů předávali informace o potřebách a problémech, aby mohl připravovat
společná stanoviska a iniciativy ELARD jménem členů. Na podnět Marie Bourjois (Vallonia) zašle kancelář
šablonu, pomocí které členové mohou předložit své podněty – nejlépe do konce příštího týdne.
Příští jednání podvýboru Leader bude v říjnu/listopadu 2009.
Postřehy z jednání Koordinačního výboru (Joao Carlos Pinho)
V ENRD nejsou žádné jiné zkušenosti se síťováním než z programu a sítí Leader. „Evropská“ idea sítě je
vertikální, podobná více lobbingu než principům spolupracující sítě.
Úspěch sítí v programu Leader byl založen na fungujících MAS – v ostatních osách nejsou žádné podobné
struktury. Kdo tedy bude spolupracovat a vytvářet sítě z individuálních subjektů? MAS to nemohou být
(nemohou pokrýt ostatní osy), mohou jen přispívat svými zkušenostmi.

3) Účast ELARD v mezinárodním projektu Inteligent Energy Europe Programme
Panagiotis Patras
Mezinárodní projekt předložila organizace WIP – Renewable Energie (sídlo v Německu) jako lead-partner,
informace k projektu lze nalézt na http://ec.europa.eu/energy/inteligent/. Projekt byl předložen 25.6. v programu
Ziel3 (mezinárodní) s trváním 30 měsíců a rozpočtem 1,4 mil. EUR.
Role ELARD: Pracovní balíček INFORMAČNÍ KAMPAŇ – rozšířit informace o biotechnologiích z projektu
v cílové skupině veřejnost na venkově a klíčové stakeholdery v cílových regionech Evropy (internet, sdělovací
prostředky, brožura o regionech využívajících biotechnologie, mezinárodní seminář).
Rozpočet: 100 000 EUR (dotace 75%, po vyúčtování nákladů).
V rámci rozpočtu projektu budou hrazeny mzdové náklady 3 pracovníků – Panagiotis Patras, Stefanos
Loukopoulos (asistent ELARD), Valentina Sorbi (nová asistentka ELARD) a přímé náklady na informační
kampaň. K předfinancování bude nutno zajistit fundraising.
Pozn. : českým partnerem projektu je ENVIROS – odpovídá za pracovní balíček AKČNÍ PLÁN VZNIKU
REGION BIO-ENERGIE (bude k dispozici v 7 jazykových mutacích).

4) Zpráva o činnosti předsedy ELARD
Panagiotis Patras
Účast na setkání LEADERFest v Hradci nad Moravicí (17. – 18.6.) – ocenění a poděkování pořadatelům za
úspěšnou akci. Za úspěch považuje účast zahraničních MAS (Maďarsko, Švédsko, Estonsko…) a
reprezentativní účast ministerstva zemědělství. Vnímá kladně, že ministerstvo komunikuje s NS MAS jako
s partnery.
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5) Personální obsazení kanceláře ELARD v Bruselu
Pro kancelář v současné době pracují:
předseda - Panagiotis Patras (mzda a cestovní náklady dosud hrazeny z příspěvku řeckého ministerstva)
asistent – Stefanos Loukopoulos (mzda 1500 EUR/měsíc dosud hrazena z příspěvku řeckého ministerstva)
asistentka – Valentina Sorbi (stipendium na 3 měsíce, kontrakt bude prodloužen, pokud bude podpořen projekt
Bio Energie)
účetní – 1724 EUR/rok za účetní služby a zpracování účetní závěrky pro výroční zprávu

6) Přijetí nových členů ELARD
Krzystof Kwatera představil polskou členskou síť Malopolska region a program Leader v Polsku
Program Leader v Polsku startuje, k podpoře bylo vybráno 300 MAS (z toho v Wojewodstvu Malopolska 21).
Neformální síť v Malopolska má 26 členů, hledají partnera pro spolupráci – regionální síť (jejich partnerským
regionem je např. Toskánsko).
KK zastupuje polské MAS v „pracovní skupině“ na ministerstvu, v současné době probíhá formalizace
regionálních sítí.
Zástupce rumunské sítě na jednání nebyl přítomen a nemohl síť představit osobně.

7) Finanční situace ELARD
Panagiotis Patras
Podpora řeckého ministerstva končí 1.7.2009 a stálé platby ELARD bude nutné hradit z vytvořené rezervy a
z členských příspěvků. Portugalská síť (budoucí předseda) jedná s ministerstvem o podobné podpoře, jakou
poskytla řecká vláda v době řeckého předsednictví sítě. Členové byli požádáni, aby hledali možnosti fundraisingu
– např. společné projekty, v nichž by mohl ELARD využít svého evropského dosahu a získat část provozních
prostředků.

8) Prodloužení funkčního období řeckého předsednictví
Joao Carlos Pinho
Při minulém jednání požádal Joao Carlos Pinho o prodloužení řeckého předsednictví do února 2010 –
portugalské předsednictví bude z organizačních důvodů zahájeno o něco později. Požadavek byl všemi členy
přijat a řecké předsednictví bude podle této dohody prodlouženo.

9) Různé
9.1) Informace z maďarské sítě
Pal Hajas
• Zkušenost s jednání s desk-officerem: osobní jednání vcelku příjemné, na písemné dotazy však
dodnes nedošla žádná odpověď. Měl by ale komunikovat oficiálně, jako instituce (na písemný
dotaz písemně odpovědět!)
• Ze strany DG AGRI vnímá slabý zájem o jiná venkovská témata než zemědělství. V Budapešti se
11.6. konala konference o chudobě na venkově, kterou organizoval ESF oficiálně ve spolupráci
s DG AGRI. Obsah byl zaměřen výrazně na sociální témata, program Leader nebyl vůbec zmíněn.
Contact Point o akci neinformoval, zástupci DG AGRI aktivně nevystupovali.
• Informace o dalším ročníku LeaderEXPO v Budapešti (na začátku března 2010), žádost o oficiální
spolupráci ELARD a pozvánka pro všechny přítomné a MAS
Diskuse
Panagiotis Patras: bylo by vhodné, aby byl program oficiálnější, zajímavější pro DG AGRI. Může ELARD
zasáhnout do programu a podílet se na jeho přípravě?
Připomínka ze španělské sítě: akce a semináře národních sítí budou čím dál tím častější, pro MAS bude
obtížné se jich účastnit
Pal Hajas: hlavní charakteristikou je výstava (produkty, kulturní a folklorní vystoupení).
Jack Roche: mezinárodní účast by podpořilo, kdyby se souběžně v Budapešti konala valná hromada
ELARD
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9.2) BARCA REPORT
Panagiotis Patras
Informace ke studii zpracované na základě požadavku komisařky pro regionální rozvoj Danuty Hübner –
studie je vnímána jako třetí vážná iniciativa DG REGIO na rozšíření kohezní politiky v oblasti venkova do
pozic DG AGRI (po Green Paper a programu Urban Rural Linkages). DG REGIO, v reakci na to, že bylo
kritizováno za uplatňování pouze ekonomických kritérií pro politiku regionálního rozvoje, pracuje s pojmem
place-based development policy , což může být interpretováno z hlediska víceúrovňového „vládnutí“
(governance) a s vazbou na sociální exkluzi – 2. pilíř politiky DG AGRI.
Tento přístup může být pro MAS a program Leader výhodou (DG REGIO může být vstřícnější než DG
AGRI), může to však znamenat i pokus o vyčlenění Osy III z pilíře 2 a jiný způsob rozhodování o využití
regionálních fondů, což by pro MAS mohlo být velmi nebezpečné.
Zkušenosti z členských zemí:
Finsko – zahájena zatím neformální diskuse o přesunu rozpočtu Ministerstva zemědělství do jiných resortů
(různé možnosti – ekonomika, životní prostředí…).
Jde o závažné téma, kterému se bude věnovat část příští valné hromady.
Studie je ke stažení na http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
Příští jednání valné hromady ELARD: termín bude stanoven ve vztahu k připravovaným akcím evropské sítě a
Contact Pointu (se snahou o propojení termínu). Jedním z důvodů je možnost hradit náklady na cestu (s výjimkou
Portugalska jsou náklady na účast na jednání mezinárodní neformální sítě pro MAS nezpůsobilé).

Jednání bylo ukončeno v 15 hodin.

4

2) Příspěvek do připravovaného Newsletteru ELARDu
Dear members,
Following our last communication about the Member’s News column for the upcoming ELARD Newsletter issue, please find
some points that would help you to prepare the text in order to be included to it. Please note that this text should be send back to
us before the 20 th of June.
1)

Brief comments about the progress in the field of Rural Development Program in your country;

Announcing the call for proposals regularly 3-times a year, the Managing Authority (Ministry of Agriculture)
created the periodical schedule that is easy to follow up. The highest overlap of demanded funding over the
planned budget used to appear in the Axis III.
2)

In which phase is the LEADER program in your country. What problems do you face regarding the
implementation of LEADER?

According to the results of the 2nd call, which were published in May 2009, 32 LAGs were selected to be
supported. Because of the high overlap of the submitted strategies, another 32 LAGs were supported
over the original plan (with the limited budget). Altogether, 112 LAGs were selected to be supported to
implement their strategies.
The most challenging issues are connected with the very bureaucratic system of administration of the
program.
“Mainstreaming of the Leader-method” was understood by the Managing Authority as the use of all the
rules of Axis I – III in the Axis IV. This creates only a narrow field for the LAGs to uphold the innovative
and multisectoral projects at the local level.
The unclear formulation of the rules, not clear even among the national and regional levels of Payment
Agency, cause into the complicated budgetary procedures and long terms of payment (5 – 6 months
between the request and payment is not a rare term) and increase the not-eligible costs of LAGs (loan
interests etc.).
Detailed list of eligible costs causes, that there are many not-eligible items (those that have been
forgotten to be listed, but are as well connected with the implementation of the Strategy and paid by
the LAGs).
3)

Relationship –if any- between LEADER LAG’s or Networks of LAG’s and the National Rural Network in your
country;

The president of Czech National Network was, as a member of Montoring Committee, appointed to become a
member of the Executive Committee of the National Rural Network (May 2009).
The executive group of the board of Czech National Network, called “Leader” gathers the commentaries of the
rules of Axis IV and drives the changes of the objectionable rules through the communication with
Managing Authority and Payment Agency. In May 2009 it was nominated to become an official thematic
group of the National Rural Network (the first meeting is planned to July 2009).
The LAGs at a local level were invited to the initial local and regional meetings of the Rural Network, lead by
the regional branches of Ministry of Agriculture (April – May 2009).
4)

What are your expectations from National Rural Networks and ENRD?

We are still waiting for more concrete information on the themes and contents of the official networks at
European and national level.
5)

Any other comment you think is important or useful to be noticed

We´ll highly appreciate the information and experience connected with the advance payment and simple
budgetary systems (expense allowance, limited by the 20% of yearly allocation, or other scenarios) of the
operational costs of LAGs.
National Network of LAGs of the Czech Republic
Hlavni 137
788 33 Hanusovice
Czech Republic
president: Frantisek Winter
contact person: Jitka Doubnerova, vice-president of NNLAGCR
e-mail: j.doubnerova@nsmascr.cz, phone (mobile) +420 774 678 033
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3) Vyúčtování cesty

datum
28.6.

29.6.
30.6.

místo
Liberec
Praha
Praha
Brusel
Brusel
Brusel
Praha
Praha
Liberec

cena cena
Kč
EUR
odjezd příjezd dopr.prostředek
11:00
autobus
75
12:05 MHD
26
15:00
Letadlo/SkyEurope 3176
(zpáteční)
16:30 MHD
3
MHD
7,5
23:30
Letadlo/SkyEurope
(odložený let)
1:30 MHD
26
7:00
autobus
75
8:05

Ostatní náklady
Ubytování - Hotel van Belle, Brusel 28./29.6.
Cestovní pojištění
Stravné 28.6.
Stravné 29.6.
Stravné 30.6.
Mezisoučet
Přepočet EUR:CZK v kurzuČNB z 29.6. (26,02)
Celkem

49
427
22,5 1/2 sazba (9 hod.)
45
60
10 1/4 sazba (1:30 hod.)
3865
137
3564,74
7430

K vyúčtování je předloženo celkem 7 dokladů (jízdenky, účty, výpisy z BU jako doklad o bezhotovostní
úhradě) na 8 stranách.
Souhlasím s úhradou cestovních nákladů v CZK převodem na bankovní účet č. 205472263/0300.

Jitka Doubnerová, 9.7.2009
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