Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný
Jednání zahájeno v 10:15
Z jednání pořízen audio záznam.
Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Přivítal starostu obce Hamr na
Jezeře a požádal o pár úvodních slov.
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. Přítomno 10 zástupců Výboru. Omluven Krist, Jančo,
Florian a Lahoda.

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
A) Členům výboru
Úkol 5/41: Projednat na KS možnost zvýšení / změn členských příspěvků jako návrh na VH.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: ihned
Winter: návrh na úpravu členských příspěvků viz bod VH
Splněno
Úkol 6/42: Zasílání podkladů z Valných hromad Krajských sdružení – zápisy, jména členů nového Výboru, složení
PS (plná jména, příjmení a tituly).
Zodpovídá: zástupci KS
Termín: jednání 2/2013
Probíhá
Úkol 7/42: Zaslat podklady o činnosti PS a KS a návrhy rozpočtu PS.
Zodpovídá: zástupci KS, vedoucí PS
Termín: 31. 1. 2013
Splněno
Úkol 8/42: Prostudovat materiály o konání akce LeaderFEST a hlasovat per rollam o organizátorovi akce.
Zodpovídá: zástupci KS, tajemnice
Termín: 31. 1. 2013
Winter poděkoval za hlasování členům a trochu se pozastavil nad nerozhodností těch, co se zdrželi hlasování.
LeaderFEST se bude konat ve Velkém Meziříčí. Omluva zástupcům KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje za
případné komplikace.
Kuthanová informovala o jednání na jejich KS, chápou postoj členů Výboru i v návaznosti na rozhodnutí KK.
Splněno

B) Tajemnici
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Úkol 4/42: Zpracovat podklad pro rámec financování koordinátora v dalším období.
Zodpovídá: tajemnice, koordinátor, členové KS
Termín: jednání 2/2013
Splněno
Úkol 5/42: Zpracovat seznam hostů pro konání Valné hromady.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: jednání 2/2013
Splněno
Úkol 9/42: Navrhnout transformaci činnosti PS a úpravu pracovních náplní.
Zodpovídá: tajemnice, vedoucí PS
Termín: 2/2013
Splněno

C) Ostatním
Úkol 3/39: Předseda a Koordinátor VT zajistí akceptaci pracovních týmů jednotlivými řídícími orgány.
Zodpovídá: předseda, koordinátor
Termín: jednání Výboru 11/2012, Prodlouženo dle zaslaných návrhů na členy PS k OP
Zapojení do OP IROP, Vzdělávání, Podnikání. Již proběhly první PS. Informace o podpoře jsou různé, probíhá
připomínkování programů. Probíhá připomínkování již předpřipravených dokumentů OP.
splněno
Úkol 1/41: Zástupce v ELARD definuje svoji činnost a priority NS MAS v místopředsednictví – návrh jiného
systému příspěvků, zaměření na programy (např. Mládež v akci), které umožní přenést priority dovnitř ČR.
Zodpovídá: Radim Sršeň (PS mezinárodní spolupráce)
Termín: jednání Výboru 1/2013
viz bod níže, splněno
Úkol 1/42: Rozeslat materiál ISÚ (v poslední verzi) MAS k připomínkování.
Zodpovídá: Václav Pošmurný
Termín: ihned
splněno
Úkol 2/42: Rozeslat podklad k rozdělení venkova dle SRR jako podklad pro obce.
Zodpovídá: Václav Pošmurný
Termín: ihned
Čeká se na průběh jednání a bližší definici – oficiální.
Úkol 3/42: Rozeslat dopisy na ministerstva s návrhem na zapojení MAS do jejich OP.
Zodpovídá: Václav Pošmurný, tajemnice
Termín: ihned
splněno

Kontrola usnesení z minulého jednání.
1/42: Výbor NS MAS ČR schvaluje nové členy MAS Jižní Haná o.p.s. a MAS Dolnobřežansko o.p.s..
2/42: NS MAS ČR schvaluje, že priorita pro vyjednávání podmínek OP mimo PRV je následující: 1. fáze – získat co
nejvíce financí pro venkov; 2. fáze – definovat, jaká témata a kolik financí bude implementováno prostřednictvím
MAS.
3/42: NS MAS ČR nominuje do rady vlády pro udržitelný rozvoj svého zástupce Ing. Jiřího Krista, který je doposud
jako expert pro posuzování ŽP v MA 21.
4/42: NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady ve výši max. 15 000,- Kč.
5/42: Výbor NS MAS ČR respektuje a podporuje požadavky MZe a SZIF na zvyšování transparentnosti MAS a
předcházení zneužití veřejných prostředků poskytnutých na financování režijních výdajů MAS. Nicméně zásadně
nesouhlasí s neúměrným navýšením byrokratických požadavků a omezování svobody MAS, jejich členů a
zaměstnanců. Výbor proto pověřuje PS LEADER zadáním právního rozboru k platnosti a závaznosti celých
pravidel, především k bodu 9z a ověřením požadavků bodu 9s s auditory. V případě, že uvedená ustanovení
pravidel nebo jejich výklad nemají legislativní oporu, požaduje jejich zrušení. Výbor požaduje zdůvodnění a
vysvětlení požadavků MZe a SZIF vyplývajících zejména z ustanovení pravidel 6c (seznamy členů a zaměstnanců),
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9s (externí audit), 9y (evidence darů) a 9z (omezení výdělečné činnosti zaměstnanců) a pověřuje PS LEADER
jednáním o změně jejich formulace nebo výkladu.
Karasová informovala o jednání PS Leader se SZIF, které proběhlo koncem ledna. Byla zveřejněna zpráva ve
Zpravodaji venkova – audit je i pro SZIF jako záruka, že MAS pracují správně – účetní a dotační audit (projednání
s komorou auditorů). Doporučení NS MAS ČR směrem k členským MAS > zrealizovat audit i za rok 2012.
Výsledkem je úprava některých bodů ve výkladu pravidel – úprava darovacích smluv jenom obecná, neslučitelnost
zaměstnaneckého poměru s podnikáním ve stejném oboru činností, které má mas ve své náplni (živnostenská
oprávnění či jednatelé firem – měl by ho přerušit nebo by je neměl používat, nebo dělat danou činnost na svém
území pod hlavičkou MAS). Potvrdit výklad získaný pí Dufkovou ze strany SZIF a vyvěsit na stránky. Poslední platby
za rok 2014 budou definovány – peníze, které jsou našetřené pro rok 2014, budou proplaceny za výdaje 2014 –
bude přesnější definice.
Úkol 1/43: Komunikovat se SZIF a vystavit přesnější výklad pravidel na základě provedeného jednání.
Zodpovídá: PS LEADER (Florian)
Termín: ihned
Do valné hromady bude koordinátor financován ve stejné výši jako doposud.
Nikdo z přítomných nevznesl námitku - hlasování neproběhlo.
Splněno – podepsána smlouva

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
21. 1. Praha (zastoupení Špiková)
prezentace materiálu strategie pro růst „Strategie českého
zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“
21. - 22. 1.
Praha (Krist)
konference MMR se SR, vyjádření pana europoslance Vlasáka
24. 1.
VH Pardubický kraj
31. 1.
Praha 1. zasedání ŘO Věda, výzkum, vzdělávání – jsou zpracovány podklady, následovně 5. 2.
jednání TPS na regionální a základní školství, účastnila se Markéta Pošíková.
5. 2.
VH Zlínského kraje
11. 2.
Varnsdorf
schůzka s auditorem - odpuštění půjčky, dary a mimořádné členské příspěvky,
zelená úsporám – v šetření policie, probíhá vyslýchání osob, kterým bylo poradenství poskytnuto

Zpráva o činnosti Vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný)
Účasten na 10 jednání KS – nebyl v Karlovarském a Plzeňském kraji. Byl překvapen, jak jsou kraje rozdílné
v přístupu, ohlasy v mnohém pozitivní, na ústeckém kraji nejsilnější diskuze – vyjasnění názorů, točí se kolem
přílišného optimismu, z Plzeňského kraje požadavek zpracování podrobných zpráv z vyjednávání. Nelze přímo
zveřejňovat, protože je pak uváděno v jiných zdrojích či ve Zpravodaji, pak jsou mnohdy využity v neprospěch
Vyjednávacího týmu. Podrobná činnost je zveřejňována jako součást zápisu z jedání výboru. Je na členech
Výboru, do jaké míry bude vyjednávání pokračovat a kterým směrem se bude vyvíjet. V Jihomoravském kraji
rozpor zda přitvrdit či polevit ve vyjednávání – rozdílnost, řešil se přístup pozitivního vysvětlování – nebylo
doporučena negativní kampaň (časově náročné).
Hodnocení MAS – firma CZECH CREDIT BUREAU, a. s. na raitting obcí a krajů, chtějí se setkat s vedením NS,
možnost získání dotace na zpracování metodiky porovnání činnosti MAS na základě relevantních dat. Předání
podkladů PS Leader k dalšímu projednání a zpracování případného postupu využití ve prospěch MAS.
Seminář MMR – zásadní podpora MAS od SMS, oproti tomu návrh SMO – rozvoj měst a velkých celků, venkov
nemá potenciál, stejně tak MAS nemají kvalitu a kapacitu – reakcí na toto Druhá zlínská výzva (viz níže).
OP - všechny ŘO OP by měly do 15. 3. 2013 předložit návrhy OP Národnímu orgánu pro koordinaci (NOK), poté
bude zesumírování a vedeno vyjednávání s EK. Je dán prostor pro témata, návrh na obecné OP (možnost pro
vnitřní organizaci – nemuset všechny změny hlásit na EK). Co nejmenší podrobnosti.
Agrární komora – certifikace MAS, vztahy k ASZ, postoj k MAS, udělali si svůj vlastní průzkum činnosti MAS a
možného zapojení.
Sdružení podnikatelů a živnostníků – příprava článků pro podnikatele, zapojení do strategií MAS
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – příprava článků pro podnikatele, zapojení do strategií
MAS
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MMR – cestovní ruch IROP – MAS a destinační management, prostor pro financování IPRÚ, MAS jako
spolupracující organizace, důležitá implementační struktura MAS, obdoba IPRM – rozdílem je tvoření skupin
zespodu a pomoc při realizaci projektu.
Druhá zlínská výzva – připomínkováno od NS MAS ČR, ale ne tvořeno, stalo se kontroverzním tématem pro členy
Výboru – rychlost byla velice důležitá a z toho důvodu formulační chyby, ale výsledkem je, že Venkov definoval
nárok na 65 % peněz z IROP. NS MAS a MAS jako informační kanál o Výzvě, je otázkou zda to MAS nebo NS MAS
ČR podpoří. Kulíšek nesouhlasil a navrhl více specifikovat.
Dle společného názoru členů Výboru nelze Výzvu přímo podpořit ze strany NS MAS ČR, protože se ve výzvě
jedná o MAS, a tím je podpora ze strany NS MAS ČR již projevena. NS MAS ČR doporučuje podpořit výzvu ze
strany členů MAS.
Sršeň informoval o naplňování strategie EVROPA 2020 – priorita konkurenceschopnosti = do velkých měst,
zrušeni disparit, zaměstnanost – nepochopení strategie EU 2020. Jako PS Mezinárodní spolupráce navrhl, že
zpracují podklad a zesumírování tohoto materiálu – aby byla argumentace proti ostatním názorům, které se
odvíjí od našeho nepochopení (nutné mít podklady), odpůrci se ohánějí ústavou a zákonem (mají pečovat o své
území, ale to samé má i kraj) – není to výhradní právo.
Úkol 2/43: Zpracovat materiál Evropa 2020 jako podklad pro jednání a seznámení členů MAS s cíli EU 2014-2020.
Zodpovídá: Radim Sršeň (PS Mezinárodní spolupráce)
Termín: ihned
MMR- příprava metodik s panem Daňkem, prosba o zpracování materiálu ISÚ – navrhuje vydiskutovat finále na
PS LEADER a Vize a rozšíření i za přítomnosti s MMR. Tímto také zástupcům PS předává finalizaci materiálu.
ELARD (Sršeň)
informace ze semináře o CLLD pro úředníky z členských států, různé modely implementace CLLD, ESF
nejhorší zapojení, organizační návrhy různé
v žádném členském státě není velké provázání komunikace s ministerstvy
evropská kuchařka – aby se nezkoumaly hraniční indikátory důsledků, ale podmínky v rámci financování
(může přesáhnout i do jiného cíle za splnění základních podmínek),
ČR vystupovala velmi příznivě, vstřícně k CLLD
jak se bude strategie hodnotit – skupina expertů? Jaké implementační struktury, MAS nebudou platební
agenturami, jiná pomoc při zpracování projektu – výběr – proplacení
ne všude je podpora multifondového zapojení MAS
pan Daněk – celý seminář na webu, odpovědi na otázky, které položili zástupci
- kuchařka CLLD je detailnější jak ta naše kuchařka, Možné připomínkovat autorům do 22.2.
Úkol 3/43: Připomínkovat evropskou verzi kuchařky CLLD.
Zodpovídá: Sršeň
Termín: do 22. 2.
Úkol 4/43: Aktualizovat verzi české kuchařky KVMR pro MAS v návaznosti na aktuální znalosti.
Zodpovídá: Florian (PS Leader)
Termín: ihned
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067
ERDF – LEADER do měst
Kulíšek vyjádřil obavu, že pokud zapojení MAS odmítne více zemí, tak se ostatní na toto odvolají a rozhodnou se
také nezapojit.
Rozpočet EU – v návrhu sníženo v zemědělství o 11 % na SZP, 85 miliard EUR pro PRV (minus 14 %),
poprvé je umožněno, aby národní státy mohly mezi II. a I. přesunout 15–25% prostředků, malé farmy
omezeny (návrhy pro velké farmy), reakce v rámci ELARD jsou vydávány rovnou, v březnu projednává
EP, každá země si určuje priority (nejde se evropským paradigmatem, ale jde se starou cestou plošných
dotací)
celkově o 11 % na SZP méně – rozporuplné informace z EU a tisku
informace o podpoře mládeže z EU (Mládež v akci) – koncipovat mládežnickou politiku ve strategiích
MAS.
Přenesené informace od Krista k jednání SMO – zástupci KHK se ohradili oproti vydaným článkům ze strany
SMO, zmíněny i negativní příklady o činnosti MAS, ale bez podkladů, zástupci nejsou jednotní, ze strany
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předsednictva držení původního směru, od MAS vysvětlování (ne bránění či napadání), z NS MAS ČR bude vydáno
stanovisko, komora měst a obcí vyčetla zástupcům NS MAS, že málo podporuje Memorandum a moc
spolupracuje se zemědělci.
Plánována 19. 2. schůzka se zástupci SMO a koordinátorem – jaké jsou společné a rozdílné představy, zjistí se
stav věcí a na toto bude navazovat jednání vedení. NS MAS ČR nachystána stanoviska a budou vydána jako TZ.
Winter upřesnil, že jsou prováděny diskuze se zemědělskými svazy a organizacemi = jednání navázána.

2. Podklady pro jednání Valné hromady (Špiková)
Mach informoval o přípravách Valné hromady – průběh přípravy bez problémů, očekávají se návratky. Informoval
o záštitě nad VH ze strany hejtmana Karlovarského kraje. Na VH bude účasten starosta Žlutic. Aktivován email
valnahromada@nsmascr.cz. Postupně probírány jednotlivé body a jejich schvalování.
Program jednání – přednesen upravený program jednání dle připomínek z minulého jednání. Účetní závěrku
(včetně přehledu pohledávek a závazků) přednese zástupce zpracovatele účetnictví. Momentálně je prováděn
audit za rok 2012.
Usnesení 1/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje program jednání Valné hromady 2013.
Všichni pro
Schváleno
Návrh transformace pracovních skupin – rozeslán návrh a přednesena stanoviska zástupců Výboru k návrhu. Po
diskuzi byl společná závěr na návrh pro VH:
‐
‐
‐

PS LEADER
PS Mezinárodní spolupráce
PS Naplňování VIZE

‐
‐

PS Vzdělávání
PS Public relations (PR)

Usnesení 2/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje podklad Valné hromady – návrh na transformaci PS, který
odpovídá cílům NS MAS ČR dle stanov:
PS LEADER
PS Vzdělávání
PS Mezinárodní spolupráce
PS Public relations (PR)
PS Naplňování VIZE
Všichni pro
Schváleno
Úprava členských příspěvků a návrh na mimořádný členský příspěvek – reakce na podklad Floriana, v diskuzi
řádné členské příspěvky pro podpořené MAS uznatelné v SPL, na vyjednávání navrhnut mimořádný členský
příspěvek ve výši 5 000 Kč jako neuznatelný náklad. Sršeň (MAS Šumperský venkov – 32+) navrhl srovnání
příspěvků MAS 32+ s ostatními podpořenými MAS. Alokace již tomuto odpovídají. Naspořené prostředky na
vyjednávání budou použity i na činnost ostatních členů vyjednávacího týmu, nejenom na koordinátora – stejně
jako to bylo v tomto období.
Úkol 5/43: Sestavit podklad pro Valnou hromadu – opět definovat vyjednávací tým, jeho činnost a čerpání
finančních prostředků.
Zodpovídá: koordinátor
Termín: ihned
V rámci jednání diskutováno více variant zvýšení členských příspěvků a mimořádných příspěvků v návaznosti na
návrh rozpočtu organizace, výběr darů atd. Byly stanoveny mimořádné členské příspěvky, ale to není limitní pro
dobrovolné dary na vyjednávání v průběhu roku, především u MAS, které nepodpořily vyjednávací tým v roce
2012.
Usnesení 3/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje podklad Valné hromady – návrh úpravy členských příspěvků –
10 000 Kč pro podpořené MAS (48, 32, 32+) a 2 000 pro nepodpořené MAS.
Všichni pro
Schváleno
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Usnesení 4/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje podklad Valné hromady – návrh mimořádných členských příspěvků
5 000 Kč na podporu vyjednávacího týmu.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 3
Schváleno
Návrh plánu práce – v návaznosti na návrh činnosti NS MAS ČR, které byly připomínkovány od KS se ustanovily 4
hlavní priority činnosti pro rok 2013. Při jednání bylo také předneseno plnění plánu práce za rok 2012. Navázání
priorit na nově definované pracovní skupiny.
Usnesení 5/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje podklad Valné hromady - návrh plánu práce:
1. Řešit, vyjednávat a lobovat za co nejlepší podmínky v novém programovacím období.
2. Hájit zájmy MAS jako celku a fungovat jako vyjednavač vůči ostatním partnerům.
3. Hájit zájmy všech MAS včetně nepodpořených na MZe a SZIF (toto se děje, prosíme o pokračování)
4. Organizace vzdělávacích činností pro pracovníky členů NS MAS ČR – školící semináře na tvorbu ISRÚ,
semináře pro nepodpořené MAS, apod.
Všichni pro
Schváleno
Návrh rozpočtu organizace – byl přednesen návrh rozpočtu, který byl upraven v návaznosti na schválené návrhy
změn členských příspěvků a rozpočtů PS. Při jednání bylo také předneseno čerpání rozpočtu za rok 2012 – bylo
vysvětlen záporný výsledek čerpání rozpočtu v návaznosti na činnost koordinátora, která byla v posledních 4
měsících hrazena z rozpočtu organizace.
Usnesení 6/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje podklad Valné hromady – návrh rozpočtu organizace pro rok 2013.
Všichni pro
Schváleno
Byl přednesen návrh firmy, která na základě smlouvy zpracovává účetnictví. V návaznosti na navýšení agendy
bylo požádáno o zvýšení částky na 2 000 Kč (bez DPH) za měsíc.
Usnesení 7/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje, v návaznosti na navýšení účetní agendy v posledních letech,
zvýšení odměny za zpracování účetnictví na 2 000 Kč / měsíc (bez DPH).
Všichni pro
Schváleno
Návrh financování vyjednávacího týmu – byl přednesen návrh na financování, který byl konzultován
s místopředsedy. Odměna za činnost na základě smlouvy 100 000 Kč / měsíc, z toho je odměna pro koordinátora
60 000,- Kč a 40 000,- Kč na režie celého Vyjednávacího týmu – všechny platby jsou vedeny na základě smlouvy o
dílo.
Návrh na pozvání hostů na Valnou hromadu – zástupci MZe, MMR a SZIF (na úrovni náměstků a vrchních
ředitelů), partnerská organizace SPOV.

3. Podklady pro VZ
- zprávy krajských sdružení – chybí ještě 6 krajů, termín pro zaslání sobota 16. 2. – nutné dodržet z důvodu
finalizace grafické úpravy a jazykové korektury.
- zprávy pracovních skupin – opět nejsou zaslány všechny podklady, stejný termín 16. 2.
- výsledky vyjednávání – dodáno a zapracováno, bylo již rozeslánu v návrhu členům Výboru

4. Různé
- členské přihlášky MAS – na sekretariát zaslány přihlášky Místní akční skupina Hlinecko, o. s., MAS Vincenze
Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., MAS Mikulovsko o.p.s.
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Současně byly také členové informování o ukončení členství MAS Sdružení pro Jesenicko (ukončena činnost) a
MAS Skleněný Nový Bor (spojení s LAG Podralsko)
Usnesení 8/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje nové členy Místní akční skupina Hlinecko, o. s., MAS Vincenze
Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., MAS Mikulovsko o.p.s.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 9/43: Výbor NS MAS ČR schvaluje, že na jednání Výboru před konáním Valné hromady budou moci
MAS zažádat o členství.
Všichni pro
Schváleno
- LEADER EVENT 2013 (17. – 18. 4. 2013) – informace o konání tradiční akce pro MAS v Bruselu, účast přes CSV,
poskytnuto 11 míst (uhrazena letenka, ostatní režie MAS), do 22. 2. nahlášení účasti
Úkol 6/43: Informovat zástupce KS o možnosti a podmínkách účasti akce LEADER EVENT 2013 a vybrat účastníky
Zodpovídá: Sršeň, tajemník
Termín: ihned (do 22. 2.)
- PREPARE – Kulíšek informoval o jednání, navrhují spolupracovat se zeměmi, které s LEADER začínají, možnost
projektů, distribuce po kanálu NS MAS ČR
- stav MAS v ČR – informace o stavu MAS a aktualizaci území pracující metodou LEADER
- plán akce LeaderFEST 2013 – viz výše
Další jednání Výboru se bude konat dne 13. 3. 2013 od 13:00 ve Žluticích ve složení stávajícího a budoucího
obsazení Výboru.
Jednání ukončeno v 14:30

Ověřil dne:

Zapsala: Olga Špiková

19. 2. 2013

Pošmurný

19. 2. 2013

Šolc

