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NS MAS ČR byla pozvána na jednání Valné hromady ELARDu (European LEADER Association for
Rural Development), které se konalo 1. 4. 2009 v Bruselu, jehož součástí měla být i bilaterální
schůzka s referentem Generálního ředitelství Zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri), který má na
starosti implementaci PRV v ČR. Zároveň byla NS MAS ČR přizvána Ministerstvem zemědělství
k účasti na semináři Evropské sítě pro rozvoj venkova (EN RD) s názvem: „Rozvoj kapacit pro
Celostátní sítě rozvoje venkova“, který se konal ve dnech 30. – 31. 3. 2009, MZe nicméně nemohlo
zajistit financování nákladů účasti zástupce NS MAS ČR na této akci, proto jsme se zúčastnili jen
druhého dne tohoto semináře.

Náklady účasti zástupce NS MAS ČR:

10.971 Kč (viz vyúčtování v příloze č. 1)

Seminář „Rozvoj kapacit pro Celostátní sítě pro venkov“
31. 3. 2009, Centre Borschette, Brusel, 9:30 – 13:30 hod.
Poznámky z druhého dne jednání (31. 3. 2009):
‐

‐

Zprávy z workshopů z prvního dne jednání ‐ zajímavé postřehy
o Henk Kieft, Holandsko
 CSV by měla řešit problémy při implementaci PRV.
 CSV by měla vhodně balancovat mezi:
• Formálním a neformálním
• Byrokratickým a „volným“
• Plánovaným a přizpůsobivým
• Teoretické znalosti a zkušenosti z praxe
 CSV (a ENRD obecně) by měla být využita k vytváření politiky rozvoje venkova
pro období 2013+ za účasti místních aktérů na základě partnerství veřejného
a soukromého sektoru (PPP), kterého využívají např. MAS.
o Švédsko
 „Šeky sítě“ (Network cheques) – finančně podporují aktivity členů sítě
 Koordinační výbor CSV by měl fungovat na principu LEADER
Informace z vystoupení zástupců DG Agri
o Je třeba vytvářet důvěru mezi ŘO a aktéry rozvoje venkova a být jim k dispozici.

o LEADER je velmi cenná zkušenost, ze které je třeba se poučit. LEADER sice není
všespasitelný, nicméně je třeba si uvědomit, že MASky, kterých je nyní v EU kolem
2.300, jsou v porovnání s ŘO v síťování o krok napřed.
o ŘO by měly vyhledávat kreativní způsoby zapojování členů CSV a vhodně využívat
potenciálu sdílení rozpočtu pro CSV se členy CSV.
Na základě referencí k přednášce zástupce holandské CSV byl pan Henk Kieft (h.kieft@etcnl.nl, tel.
033 4326024 nebo 432600, www.netwerkplatteland.nl), přizván k účasti na LEADERfestu do ČR.

Neformální pracovní jednání se zástupci MZe ČR
31. 3. 2009, Centre Borschette, Brusel, 13:30 – 15:30
Bezprostředně po semináři EN RD proběhlo neformální pracovní jednání s přítomnými zástupci MZe
ČR (Ing. Sekáč, Ing. Dvořáková), na kterém byly předjednány některé body pro jednání Pracovní
skupiny MV EAFRD pro Osu IV. LEADER, které se mělo konat 2. 4. 2009. Mj. byly diskutovány také tyto
body (uváděny jsou jen ty, které nebyly 2. 4. 2009 řešeny):
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Problematika (ne)uznatelnosti DPH u obcí – byl prezentován nesouhlas NS MAS ČR se
zpětnou změnou Pravidel formou Tiskové zprávy a zástupci MZe byli informováni, že NS MAS
ČR vyzve MAS, aby doporučily obcím nepodepisovat Dohody, které nejsou založené na
platných Pravidlech.
Problematika financování neuznatelných výdajů z rozpočtů krajů – MZe přislíbilo řešení.
Doporučení NS MAS ČR soustředit administrativu Osy IV. na RO SZIF pod menší počet více
kompetentních (specializovaných) pracovníků, zajistit možnost konzultací.
Vytvoření Pracovní komise LEADER při CSV.
Uspořádání školení pro 80 vybraných MAS o aktualizaci Pravidel IV.1.1. vč. Přílohy 9, IV.1.2. a
k problematice Zadávacího řízení pro IV.1.2. Školení by měla být realizována po jednotlivých
NUTS II a měli by být přizváni zástupci RO.
Uspořádání školení pro příjemce (KMAS i PMAS) v rámci IV.2.1. před zahájením realizace
projektů.
Uspořádání školení pro zájemce o účast v červnové výzvě IV.2.1.
Vytvoření sekce FAQ na webu MZe či SZIF.
Nabídka stáží pracovníků MZe a CP SZIF v MAS.

Bilaterální jednání s referentem DG Agri zodpovědným za implemtaci PRV v ČR
31. 3. 2009, DG Agri, 17:00 – 18:00
Sekretariát ELARDu zprostředkoval všem svým členům kontakt s referenty (desk‐officers) DG Agri,
kteří mají na starosti implemtaci PRV v jednotlivých členských státech. Na základě tohoto
zprostředkování byl sjednán termín bilaterálního jednání s paní Markétou Mackovou na 31. 3. 2009
odpoledne v budově DG Agri (metro Maelbeek), otázky byly zaslány písemnou formou již 26. 3. 2009.
Smluvené jednání se ale bohužel neuskutečnilo, neboť paní Macková byla ve smluveném čase
odvolána na poradu ke své nadřízené. Na jednání ji omluvil kolega, zastupující Slovensko a přislbil

zaslané otázky zodpovědět písemně. Dle jeho vyjádření oba nepracují v DG Agri natolik dlouho
(pouze několik měsíců), aby bylo možné reagovat přímo.

Valná hromada ELARD
1. 4. 2009, Zastoupení Toskánska, Rond‐Point Schuman, Brusel
Přítomni zástupci sítí MAS z těchto členských států EU: Itálie, Irska, ČR, Francie, Řecka, Maďarska,
Portugalska, Finska, Španělska.
Projednávané body:
‐

‐

‐

‐

‐

ELARD nyní ruší „starou“ registraci ve Španělsku a zakládá novou právní subjektivitu v Bruselu
dle belgického práva, ukončení tohoto procesu očekávají na přelomu dubna a května.
Z organizačních důvodů se zakládajícími členy nového subjektu stali zástupci sítí MAS z Řecka,
Francie a ČR. Vzhledem k momentální absenci právní subjektivity nebyly připravovány žádné
projekty a žádosti o dotace.
ELARD byl přizván k účasti na těchto akcích (platí i pro členy):
o ENRD, CSV a mezinárodní spolupráce MAS
8. – 10. 6. 2009, Andalusie, Španělsko
o Boj s chudobou a sociálním vyloučením na venkově
11. – 12. 6. 2009, Budapešť, Maďarsko
o LEADERfest
18. – 19. 6. 2009, Hradec nad Moravicí, ČR
Předsedou ELARDu i pro nový právní subjekt byl potvrzen Panagiotis Patras (Řecko) a
místopředsedou zástupce Portugalska. Každý člen jmenuje za svoji instituci konkrétní osobu,
která ji bude ve Výboru ELARDu zastupovat.
Sekretariát ELARDu zajišťují:
o Stefanos Loukopoulos – koordinátor kanceláře (financuje Řecká CSV)
o Asimina Karamperupolou – asistentka (financuje ELARD, HM 1000 EUR/měsíc,
částečný úvazek)
o p. Kostaridis – účetní (financuje Řecká CSV, 120 EUR/rok)
o Antoine Portneuf ‐ stážista – dobrovolník z Francie, pouze na 3 měsíce přes léto
(síťovou jízdenku na MHD financuje ELARD)
Finanční zpráva
o V roce 2008 tvořily příjmy ELARDu 37.560 EUR (členské příspěvky 2007+8), zpráva o
výdajích předložena nebyla.
o Z důvodu neplacení členských příspěvků budou někteří členové (např. Sev. Irsko)
přeřazeni do pozice “pozorovatelů”.
o Pro rok 2009 se předpokládá zachování členských příspěvků ve stejné výši jako v roce
2008, tj. pro pozorovatele 500 EUR/rok (max. po dobu 2 let), pro řádné členy pak 50
EUR za každou MAS, kterou člen sdružuje na národní či regionální úrovni se stropem
max. 5000 EUR. Konkrétně byl tedy návrh takto:
 Země
MAS
příspěvek
 ŠP
155‐220?
5000 EUR
 PT
50
2500 EUR

‐

‐

 IT
8
400 EUR
 IRL
36
1800 EUR
 HU
20
1000 EUR
 GR
40
2000 EUR
 FR
31
1950 EUR
 LT
24
1200 EUR
 CZ
108
5000 EUR
 FI
55
2750 EUR
 CELKEM
23000 EUR
o NS MAS ČR upozornila, že pro rok 2009 má ještě status pozorovatele, tudíž členské
příspěvky bude platit ve výši 500 EUR. Zároveň navrhla snížení hranice (stropu) pro
řádné členy na 2000‐2500 EUR, neboť již nyní je zřejmé, že současný systém je
vysoko nad reálnými možnostmi NS MAS ČR (dle současného návrhu by členské
příspěvky do ELARDu tvořily 70% příjmů NS MAS ČR). Proti tomuto návrhu se ohradili
zástupci Španělské sítě, kteří doteď víceméně dotovali provoz ELARDu. Naopak tato
myšlenka snížené sazby členských příspěvků, alespoň pro nové členské státy EU, byla
podpořena zástupci z Francie, Finska a Irska. Projednávání návrhu bylo odloženo na
další jednání.
Dále byla projednávána prezentace ELARDu na 2. jednání Povýboru LEADER při EN RD dne 28.
4. 2009 v Bruselu:
o ELARD usiluje o zvolení do Koordinačního výboru EN RD za Podvýbor LEADER (1 místo
zde již má).
o Členové byli vyzváni ke shromáždění námětů do prezentace ELARDu na témata
(diskutované náměty uvedeny u jednotlivých bodů):
 Praktické příklady jak je LEADER „mainstreamován“ do všech Os PRV.
 Jak ELARD může přispět k aktivitám ENRD
• Uspořádáním tematických konference/í jako dodavatel Contact
Pointu
• Dodáním expertů
 Jaké aktivity ENRD by mohly být přínosné pro členy ELARDu
• Zpracování přehledu hlavních bodů Pravidel Osy IV. (jak pro realizaci
SPL, tak pro projekty spolupráce) jednotlivých členských států, které
by sloužily jednak pro argumentaci s jednotlivými ŘO při vyjednávání,
ale také pro získání přehledu možností příprav projektů spolupráce.
• Přenést principy LEADERu do jiných programů a iniciativ EU.
• Do budoucna navýšit Osu IV. z min. 5% na min. 10% PRV, aby mohly
být podpořeny všechny oblasti a témata (Dle informací ELADRu
M.Fischer‐Boel prosazuje dokonce min. 12% pro Osu IV.).
• Zachování opatření Osy III. a IV. pod DG Agri, oproti snahám DG Regio
převést tato opatření pod svou gesci – obavy, že DG Regio nemá
rozlišovací schopnost nastavenou na MAS a obce, ale na NUTS II či
kraje.
Ve dnech 23. – 24. 4. se koná v Praze setkání Platebních agentur, bude diskutována i role a
vztah MAS a Platební agentury. Za ELARD nebyl nikdo k účasti přizván, „ideovou“ prezentaci
zde přednese zástupce EK pan J.M.Courades.

‐

Další jednání ELARDu je plánováno na konec června (pokud jej bude možné připojit k jinému
jednání EN RD apod., termín bude upraven).

Další zajímavé informace:
‐

Irsko – MZe je ŘO, pro Osu IV. plní funkci platební agentury MMR. Pro financování režijních
výdajů MAS jsou stanovené paušály, kontrola probíhá pouze po účetní stránce, jednotlivé
výdaje pouze namátkou, číselník způsobilých výdajů jako v PRV ČR není stanoven.

Vyúčtování nákladů
Jízdné
EUR
Kč
Vlak Plzeň > Praha (ČD)
111,00 Kč
Bus Nádraží > Letiště (DP Hl.m. Prahy)
50,00 Kč
Letenka Praha ‐ Brusel a zpět (SKY‐Europe)
4 595,67 Kč
Bus Letiště > Centrum (MIVB/STIB)
30.3.2009
4,00 €
Síťová jízdenka MHD (MIVB/STIB) 31.3.2009
4,50 €
Síťová jízdenka MHD (MIVB/STIB) 1.4.2009
4,50 €
Bus Centrum > Letiště (MIVB/STIB) 1.4.2009
3,00 €
Zavazadlo (SKY‐Europe)
20,00 €
Bus Letiště > Centrum (DP Hl.m.Prahy)
26,00 Kč
Síťová jízdenka MHD (DP Hl.m.Prahy)
100,00 Kč
Vlak Praha > Stříbro
141,00 Kč
Celkem jízdné
36,00 € 5 023,67 Kč
Ubytování
Hotel Aristote 30.3.‐1.4.2009 (2 noci)
Celkem ubytován

EUR
135,00 €
135,00 €

Stravné

EUR
30.3.2009
31.3.2009
1.4.2009

Celkem ubytování
MEZISOUČET
přepočteno kurzem ČNB 30.3.2009 (27,47)
CELKEM

5,00 €
28,10 €
12,40 €
45,50 €
216,50 €
5 947,26 Kč
10 971 Kč

5 023,67 Kč

