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Pracovní skupina pro realizaci
programu LEADER
z

Ustanovena na semináři 10. 12. 2008 v Týnci nad Sázavou
v dočasném složení:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z

Jan Florian ml. (MAS Český Západ – Místní partnerství), vedoucí PS
Michal Arnošt (MAS sv. Jana z Nepomuku)
Galina Čermáková (MAS Vyhlídky)
Jitka Doubnerová (MAS Mikroregionu Frýdlantsko)
Monika Hienlová (MAS Krajina srdce)
Hana Horňáková (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu)
Milan Svoboda (MAS Jemnicko)
Tomáš Šulák (MAS Partnerství Moštěnka)
Bohuslava Zemanová (MAS Posázaví)

Členy do PS jmenují na krajských shromážděních jednotlivé MAS,
v novém složení bude PS pracovat od března 2009 ideálně až do
roku 2013.

Náplň činnosti Pracovní skupiny
pro realizaci programu LEADER
z
z

z

z
z

z

metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě a realizaci
programů typu LEADER,
soustavně shromažďovat náměty a připomínky ke zlepšení
realizace Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR
a projednávat je s MZe a SZIF,
vyjadřovat se k případným sporům či neshodám mezi
žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF
a MZe, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádána,
jmenovat své zástupce do Programové komise LEADER při MZe
a dalších podobných pracovních skupin,
navrhovat Výboru NS MAS ČR, o.s. kandidáty do Podvýboru
LEADER při Celostátní síti pro venkov a Evropské síti rozvoje
venkova, Monitorovacího výboru EAFRD a dalších podobných
orgánů,
projednávat další záležitosti, postoupené Výborem NS MAS ČR o.s.
v rámci obsahové náplně Pracovní skupiny

Připomínky a stanoviska
NS MAS ČR k realizaci Osy IV.
z

Souhrn připomínek a námětů MAS k realizaci Osy IV. LEADER – září 2008
z
z
z
z
z
z

z

září 2008 – shromáždění podkladů od MAS a zpracování materiálu
25. 9. 2008 - projednání materiálu Výborem NS MAS ČR, o.s. v Mělníku
13. 10. 2008 – odeslání materiálu na MZe a CP SZIF
14. 10. 2008 - projednání materiálu s MZe a CP SZIF
1. 12. 2008 – projednání návrhů na rozšíření ZV v rámci IV.1.1. na PS MV EAFRD
4. 12. 2008 – obdrženo částečné písemné vypořádání MZe (viz web)

Souhrn připomínek a námětů MAS k realizaci Osy IV. LEADER – prosinec 2008
z
z
z
z
z
z
z
z
z

listopad/prosinec 2008 – shromáždění podkladů od MAS a zpracování materiálu
10. 12. 2008 – pracovní seminář ke shromáždění připomínek v Týnci nad Sázavou,
ustanovení Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER
5. 1. 2009 – odeslání materiálu na MZe a CP SZIF (viz web)
19. 1. 2009 - projednání materiálu s Mze a CP SZIF
20. 1. 2009 – projednání některých připomínek s poradci ministra zemědělství
4. a 9. 2. 2009 – semináře MZe pro 48 MAS k úpravám Pravidel IV.1.1.
10. 2. 2009 – projednání připomínek k opatření III.1.3. na PS MV EAFRD
20. 2. 2009 – urgence písemného vypořádání připomínek a námětů
Písemné vypořádání připomínek a námětů jsme dosud neobdrželi!

Připomínky a stanoviska
NS MAS ČR k realizaci Osy IV.
z

Žádost o vyjádření (úroky z úvěrů, dotazy k seminářům, …) – PS/MZe 2008/01
z
z
z

z

Žádost o vyjádření (uznatelnost DPH u obcí) – PS/MZe 2008/02
z
z

z

z

9. 2. 2009 – porada Pracovní skupiny v Praze
20. 2. 2009 - odeslání dopisu (Žádosti o vyjádření) na MZe a CP SZIF (viz web)
Dosud bez reakce! Vyjádření MZe přislíbeno na VH NS MAS ČR.
25. 2. 2009 – zveřejnění tiskové zprávy MZe
6. 3. 2009 - odeslání dopisu (Žádosti o vyjádření) na MZe a CP SZIF (viz web)
a zároveň také na SPOV ČR, jehož zástupci se zúčastnili jednání na MZe
Dosud bez reakce! Vyjádření MZe přislíbeno na VH NS MAS ČR.

Účast na dalších jednání Pracovních skupin Monitorovacího výboru EAFRD
z
z
z
z

23. 11. 2007 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
7. 2. 2008 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
6. 3. 2008 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Sběr připomínek a námětů k opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
do 20. 3. 2009 na adrese florian@leader-ceskyzapad.cz.

Hlavní výsledky připomínkování
Pravidel Osy IV. – ve vztahu k MAS
z

úpravy číselníku způsobilých výdajů
z
z
z

z

zpřesnění postupů pro práci s Fichemi
z
z
z

z

z
z

závaznost finančního plánu v součtu celého období realizace SPL
definice možnosti úpravy/změny/přidání/odstranění Fiche
zpřehlednění formulářů Fichí

stanovení termínu pro sdělení finanční alokace na MAS
z

z

rozšíření výčtu způsobilých výdajů
zvýšení některých limitů
možnost využití pořízeného osobního automobilu pro celou ISÚ (do způsobilých
výdajů náleží jen PHM v souvislosti se SPL!)

vždy říjen předchozího roku

účast pracovníků RO SZIF na školení pro MAS
úprava některých formulářů
vytvoření Programové komise LEADER při MZe

Hlavní výsledky připomínkování
Pravidel Osy IV. – ve vztahu ke KP
z

úpravy postupu administrace žádostí IV.1.2.
z
z
z
z

z
z
z

zveřejnění kontrolních listů SZIFu pro administrativní kontrolu
upraven postup snížení dotace u projektů „na čáře“
Oznámení o ukončení administrace v kopii na MAS
Hlášení o změně nejdříve na MAS, pak na RO SZIF

rozšíření podporovaných aktivit dle OKEČ (CZ-NACE)
zjednodušení některých povinných příloh
rozšíření výčtu ZV u opatření III.1.3. Rozvoj cestovního ruchu
z
z

jakékoliv tématické turistické trasy
zrušení limitu 50.000 Kč u budování stezek

Další náměty, které bude NS MAS
ČR prosazovat – ve vztahu k MAS
z

paušální platby pro MAS, zálohové financování
z
z
z

z

zpřesnění výkladu k financování nezpůsobilých výdajů
z

z

z
z

z

odstranění povinnosti objednávek u plateb do 10.000 Kč

činnost RO SZIF
z
z

z

Žádosti o dotaci
Hlášení o změnách
Žádosti o proplacení Žádosti o dotaci

účast při tvorbě metodiky „hodnocení míry plnění realizace SPL“
úpravy zadávacího řízení
z

z

umožnění využití krajské dotace na úroky z úvěru

zveřejnění harmonogramu administrace na RO (IV.1.1. i IV.1.2)
z

z

analýza odboru venkovských podpor PRV do 20.2.2009
event. odstranění nezdůvodněných limitů ZV
zpracování podrobnějšího seznamu dokladované dokumentace k ZV

sjednocení agendy Osy IV. pod minimum pracovníků na RO SZIF a důraz na
jejich znalost problematiky MAS a specifika Osy IV. LEADER
vyhrazení konkrétních časových kapacit pro konzultace Žádosti o dotaci a
Žádostí o proplacení (oddělení od času vyhrazeného pro administraci žádostí)

zvýšení alokace Osy IV. z 5% až na 15% celk. rozpočtu EAFRD

Další náměty, které bude NS MAS
ČR prosazovat – ve vztahu ke KP
z
z
z

rozšíření okruhu žadatelů u jednotlivých opatření
průběžné finance pro NNO
zjednodušení systému veřejné podpory
z
z
z

z
z
z
z

uznatelnost DPH u plátců, kteří si DPH nemohou nárokovat u státu
zpracování seznamu příkladů vhodných a nevhodných ZV v
jednotlivých kódech
zrušení využívání katalogu stavebních prací RTS Brno
zpřesnění definice věcného plnění
z
z

z

rozšíření výčtu osob, které mohou VP provádět
zjednodušení dokladování

zjednodušení zadávacího řízení
z
z

z

zbytečné aplikace „de minimis“
aplikace dvou výjimek současně
změna pohledu na obce a NNO jako „velké podniky“

zpřesnění výkladu
jednotné vzory dokumentů

rozšíření způsobilých výdajů u jednotlivých opatření

Žádost o vyjádření Mze
č.j. PS-MZe 2009/01, 20. 2. 2009
z
z
z
z
z

Urgence písemného vypořádání připomínek a námětů z prosince
2008.
Problematika financování úroků z úvěrů na předfinancování režijních
výdajů SPL z dotací krajů.
Návrh na svolání jednání Pracovní komise LEADER.
Připomínkování Pravidel IV.2.1. Projekty spolupráce.
Doplňující otázky k semináři pro 48 MAS v Brně a v Praze.

Žádost o vyjádření Mze
č.j. PS-MZe 2009/02, 6. 3. 2009
z

Uznatelnost DPH u obcí

z

Týká se tato problematika také Osy IV.? Pokud ano, proč nebyla
projednána s NS MAS ČR?
Týká se tato problematika také dobrovolných svazků obcí? Nehrozí,
že v budoucnu bude aplikována i na NNO?
Domníváme se, že změna Pravidel zpětně není možná. Navíc
takováto zásadní změna podléhá schválení Monitorovacího výboru.
Vzniklý rozdíl by měl jít na vrub MZe nikoliv příjemců dotací.
Dopředu u jednotlivých projektů nelze vyčíslit DPH.
Nutnost transparentního využití nevyčerpaných fin. Prostředků
navrácení do alokace MAS, možnost podpory náhradníků.
Navrhujeme aplikovat stejný postup vracení DPH finančními úřady
jako u předvstupních programů (PHARE, SAPARD).

z
z
z
z
z
z

Návrh usnesení VH k problematice
plátcovství DPH u obcí
z

z

Valná hromada Národní sítě upozorňuje Mze a své partnery na
nutnost řešení problematiky uznatelnosti DPH u obcí a dalších
veřejnoprávních subjektů v souladu s návrhem dopisu Pracovní
skupiny č.j. PS-MZe 2009/02 a dále na nutnost řešení praktických
problémů při realizaci Osy IV. Uvedených v dopisu Pracovní skupiny
č.j. PS-MZe 2009/01.
Valná hromada důrazně žádá MZe o zahájení jednání v této věci
mezi Pracovní skupinou a MZe a CP SZIF.

Závěry
z

z

z
z

z

NS MAS ČR se obrací na MZe a své partnery (SPOV ČR a AK ČR)
s žádostí o podporu přímého zastoupení NS MAS ČR o.s. v
Monitorovacím výboru EAFRD tak, aby se tento zástupce mohl
účastnit již nejbližšího jednání MV EAFRD.
Soustavně zjednodušovat administrativu, posouvat pozici MAS od
konečného příjemce na partnera, který je součástí implementační
struktury Osy IV.
V rámci střednědobého hodnocení PRV v roce 2010 zahrnout
možnost pro „schopnější“ MAS stát se platební agenturou.
Zaměřit se více na kontrolu kvality MAS, i s připuštěním situace, že
některé z 80 MAS budou vyřazeny z administrace a na jejich místo
budou vybrány další.
Zachovat národní dotační program LEADER ČR jako záchytnou síť
– možnost financování MAS, které nebudou podpořeny ve 2. kole
PRV. Je třeba prosazovat podporu MAS z prostředků krajů.

Noví členové Pracovní skupiny
pro realizaci programu LEADER
z
z

z
z

z
z
z
z

z

Vedoucí pracovní skupiny
z
Jan Florian ml., MAS Český Západ, florian@leader-ceskyzapad.cz, tel. 77 44 99 396
Jihočeský kraj
z
Michal Jarolímek, MAS Sdružení Růže, novnos@tiscali.cz, 776 296 285
z
Monika Hienlová, MAS Krajina Srdce, maskrajinasrdce@centrum.cz, 775 317 757
z
Miroslava Machová, MAS Blanský les – Netolicko, mas@netolice.cz, 777 655 113
Plzeňský kraj
z
Michal Arnošt, MAS sv. Jana z Nepomuku, arnost02@yahoo.co.nz, 602 334 882
Středočeský kraj
z
Bohuslava Zemanová, MAS Posázaví, zemanova@posazavi.com , 723 881 081
z
Galina Čermáková, MAS Vyhlídky, agconsult@seznam.cz, 724 068 686
Karlovarský kraj
z
Jan Fronc, MAS Vladař, jan.fronc@valec.cz, 774 621 314
Ústecký kraj
z
Věra Petrů, MAS České Středohoří, obecploskovice@tiscali.cz, 606 932 268
Liberecký kraj
z
Jitka Doubnerová, MAS Mikroregionu Frýdlantsko, masif@seznam.cz, 774 678 033
Královehradecký kraj
z
Jana Bitnerová, MAS Společná Cidlina, janab@spolecnacidlina.cz, 739 065 778
z
Petr Kulíšek, MAS Nad Orlicí, petr.kulisek@nadorlici.cz, 604 201 113
Pardubický kraj
z
Eduard Jedlička

Noví členové Pracovní skupiny
pro realizaci programu LEADER
z
z

z

z
z

Kraj Vysočina
z
Milan Svoboda, MAS Jemnicko, masjemnicko@jemnice.cz , 602 779 923
Jihomoravský kraj
z
H. Horňáková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, hanahornakova@centrum.cz, 606 687 814
z
Michal Solařík, MAS Mikulovsko, solarik@masmikulovsko.cz, 773 910 062
Zlínský kraj
z
Aleš Lahoda, MAS Hornolidečska, lahoda@mashornolidecska.cz, 604 628 026
z
Pavel Studeník, MAS Luhačovké Zálesí, pavel.studenik@mesto-slavicin.cz, 603 230 206
Olomoucký kraj
z
Tomáš Šulák, MAS Partnerství Moštěnka, tomas.sulak@smarv.cz, 7y75 949 142
Moravskoslezský kraj
z
Oto Onderek, MAS Pobeskydí, onderek@pobeskydi.cz, 777 863 384
z
Oldřich Usvald, MAS Regionu Poodří, mas@regionpoodri.cz , 737 874 248
Pozn.: kurzívou jsou uvedeni členové PS bez práva hlasovacího nebo náhradníci.

Možnosti dlouhodobé
systémové podpory MAS
z

A) Cíle pro období do roku 2013 (2010)
z

z

z

z

1) Plošná podpora realizace strategií
MAS metodou LEADER na národní úrovni
2) Plošná podpora fungování MAS
na krajské úrovni
3) Zvyšování absorpční kapacity
a předávání zkušeností

B) Cíle pro období po roce 2013
z

1) Zachování a posílení metody LEADER

Východisko
z

z

Cílem NS MAS ČR o.s. není zajistit plošné financování všech
MAS a tím pádem 100% pokrytí území ČR, ale pouze všech těch,
které skutečně prokážou, že skutečně fungují na základě sedmi
principů metody LEADER.
Současně se NS MAS ČR o.s. dlouhodobě snaží o rozšiřování
metody LEADER po celé ČR a tím pádem i nárůst počtu
„financovatelných“ MAS.

Plošná podpora realizace strategií
MAS metodou LEADER
na národní úrovni
z

Plošná podpora realizace metody LEADER ve všech MAS, které
prokáží splnění kritérií MAS a práce metodou LEADER (tj. v cca
130-135 MAS ze stávajících 160)
z

z

z

z

Navýšení alokace Osy IV. LEADER PRV a výběr dalších cca 50 MAS
v rámci 3. kola opatření IV.1.1. nejpozději jako důsledek střednědobé
evaluace PRV v roce 2010
Zachování národního dotačního programu LEADER ČR jako
alternativa pro MAS, které nebyly/nebudou vybrány v rámci opatření
IV.1.1. (především jako přípravný pro 3. kolo IV.1.1.)
Vytvoření národního dotačního programu na principu LEADER
(Živý venkov) v rámci MZe či event. MMR jako doplňkového pro všech
cca 130 – 135 MAS pro realizaci aktivit strategií MAS, které nelze
financovat z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova (neinvestiční
aktivity)
Implementace metody LEADER do stávajících dotačních programů
(např. FM EHP/Norska, Švýcarský FM, ministerstva, kraje, …)
z

Pozn.:V rámci krajů usilovat o tyto programy pouze v případě, že pro ně
nebudou odebírány finanční prostředky ze stávajícího POV a že bude
vyjednána podpora dle bodu 2 (viz dále).

Plošná podpora fungování MAS
na krajské úrovni
z

Dlouhodobé financování chodu MAS jako subjektu, založeného
na principu partnerství formou pravidelné každoroční dotace
z rozpočtu krajů ve výši 150 – 300 tisíc Kč na MAS.
z

Využití dotace k úhradě:
z
z
z

z

neuznatelných nákladů,
přípravu vlastních projektových žádostí,
běžného chodu MAS (např. jednání orgánů MAS).

Podmínky získání dotace:
z
z
z
z
z

právní existence MAS,
fungování MAS na principech LEADER,
uspořádání min. jedné vzdělávací akce ročně,
uspořádání min. jednoho setkání MAS ročně,
zpracování min. jedné projektové žádosti ročně.

Zvyšování absorpční kapacity
a předávání zkušeností
z

Kontinuálně a systematicky rozšiřovat povědomí o metodě
LEADER, multiplikovat pozitivní zkušenosti s jejím využíváním a
snažit se o maximální pochopení této metody a její užití v praxi.
Tohoto cíle chceme dosáhnout především formou těchto kroků:
z

z

Osvětovou činností NS MAS ČR o.s. jako platformy pro předávání
a sdílení zkušeností – pořádáním seminářů a školení na krajské
i celostátní úrovni.
Zahrnutím MAS, které nebyly vybrány k realizaci svých strategií
v rámci opatření IV.1.1. PRV do projektů národní či mezinárodní
spolupráce.

Zachování a posílení metody
LEADER po roce 2013
z

Zachování metody LEADER a její posílení nejen v rámci dotační
politiky MZe, ale i v rámci financování široké škály aktivit na
venkově.

Děkuji za pozornost.

Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR o.s.
vedoucí pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER
MAS Český Západ – Místní partnerství
E florian@leader-ceskyzapad.cz
T +420 77 44 99 396

