České Budějovice, 2. září 2013

Zápis ze

49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.
Termín

Místo

2. září 2013

Výstaviště České Budějovice (pavilon Z)

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Helena Hanoldová (SZIF), Radan Večerka (SPOV)
Ověřovatelé zápisu: Olga Ondráčková, Hana Dufková
Jednání zahájeno v 9:30
Z jednání pořízen audio záznam.
Zahájení provedl předseda František Winter a požádal přítomné o doplnění programu. Krist navrhl odměnu
tajemnici, Bujáková za Zlínský kraj navrhla bod k projektu SMO (zasláno v podkladech k jednání).
Členové Výboru byli v podkladech k jednání informováni o změně zástupce za Karlovarský kraj - Ing. Miroslav
Makovička, MAS Sokolovsko o.p.s. (náhradnice Ing. Ivana Jágriková, MAS Sokolovsko o.p.s.).
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (13 členů).
1.

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Členům výboru

Úkol 6/42: Zasílání podkladů z Valných hromad Krajských sdružení – zápisy.
Zodpovídá: zástupci KS
Termín: jednání 2/2013
Nedodal kraj Plzeňský, termín zaslání jednání 10/2013
Úkol 5/47: Nachystat stanoviska jednotlivých KS k právní formě MAS, postupu na další účast v PS k certifikaci a
stanovisko NS MAS.
Zodpovídá: krajští zástupci
Termín: jednání 7/2013
Návaznost na obsáhlejší dotazník pro MAS – pokračuje. Již sesbírané připomínky - nejvíce výběrová komise (počet,
volba členů) – volba každý rok, ale může se opakovat, účast externích subjektů v komisi je na diskuzi – dobrá
zkušenost některých MAS.
Vzniká nová skupina na MZe ke zpracování metodiky hodnocení kritérií přijatelnosti MAS, dále je plánováno
zapojení generálního sekretáře pana Sventka – schválení v pracovních skupinách.
Plánované schválení metodik tak, aby žádosti na certifikaci mohly být podány v I. kvartálu a žádosti na strategie
v II. kvartálu. Je předpokládán možný posun - změna vlády a možné komplikace přechodu na nové období.
Plánováno více kol příjmu v návaznosti na různou připravenost MAS.
Usvald se dotazoval, zde je stále ze strany MZe preferována jedna právní forma a jaký je způsob přechodu na
nové právní formy. Nebyly předány informace o výsledcích analýz MZe, ale již se od tohoto ustupuje => při
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nastavení kritérií není pravděpodobně nutná jedna právní forma. Přechod na nové právní formy vlivem změny
zákona nevstupují do plnění kritérií. Některá kritéria budou plněna až v průběhu období.
Změna právní formy je momentálně na každé MAS - dle potřeb organizace (např. transformace na o.p.s.).
Úkol 8/47: Nachystat materiály z KS o výši finančních prostředků implementovaných do území krajů přes MAS.
Termín: jednání 7/2013
Zodpovědný: zástupci KS
Špiková informovala, že ze strany SZIF byla poskytnuta data o projektech PRV IV.1.2. a kraje je dostanou
k dispozici co nejdříve (nejpozději další jednání Výboru) společně s výsledky dotazníku.
Tajemnici
Úkol 3/47: Podat dotaz na vyjádření Ministerstva spravedlnosti.
Termín: do 18.6.
Zodpovědný: Florian, Špiková, Oliva
úkol zrušen z důvodu jiného směru jednání.
Úkol 1/48: Vyvěsit na webu návrhy OP.
Termín: ihned
Zodpovídá: tajemnice
splněno
Úkol 2/48: Jednání s ČSÚ o možnosti poskytnutí dat centrálně.
Termín: ihned
Zodpovídá: tajemnice
Jednání vedena, různé přístupy ČSÚ, podána žádost přes MMR, do 15. 9. by měl ČSÚ domluvit systém předání dat
– předpokládané předání dat koncem září.
Úkol 3/48: Získat podkladová data SRR a informace od AOPK.
Termín: ihned
Zodpovídá: tajemnice
Navržena dohoda s AOPK o datech, bude předán kontakt k dalšímu jednání.
Úkol 4/48: Připomínkování Kritérií přijatelnosti ze strany MAS dle předem daného formuláře.
Termín: do 30.7.
Zodpovídá: tajemnice
splněno
Úkol 7/48: Rozeslat informace krajským zástupcům o členech NS MAS ČR.
Termín: ihned
Zodpovídá: tajemnice
Aktuální informace vyvěšena na webu
Ostatním
Úkol 4/47: Vyjednáváním zjistit podrobnější informace o možnosti prodloužení období pro PRV OSA IV.
Termín: ihned
Zodpovědný: Winter, Krist a Florian
Pokračuje.
Dotazování na Monitorovacím Výboru PRV – nebyla konkrétní odpověď. Dle diskuzí s MZe je podpora plánována,
ale vše je nejisté. Pošmurný informoval, že je také jednáno o podpoře z OP TP tohoto období.
Dotaz na další výzvu pro MAS – Hanoldová informovala, že je ještě jedno kolo příjmu v PRV plánováno, ale zda
tam bude výzva na IV.1.2 není známo (dle zbylé alokace)- pokud by byla, tak by se uskutečnila pravděpodobně
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začátkem roku 2014. Byl vznesen dotaz na doporučení již přijatých projektů – v rámci diskuze nebyla jednoznačná
odpověď (v některých MAS nemají „ v zásobě“ náhradníky projektů, pravděpodobně by musela být provedena
celá výzva). Bude další diskuze ze strany PS Leader.
Ondráčková připomněla, že pokud by se jednalo o finance již z období 2014-2020, jsou to již finance také
nepodpořených MAS, které jsou v Osvojování. Winter zdůraznil, že zatím se diskutují prostředky na finalizováni
programu pro podpořené MAS – výhradně administrace SPL- za období 2007-2013.
Úkol 6/47: Rozeslat výzvu na zasílání podnětů k pravidlům projekty spolupráce, osvojování a audit na PS LEADER.
Termín: ihned
Zodpovědný: Florian
Splněno, návaznost na obsáhlejší dotazník pro MAS – sběr dat pokračuje, informace o auditu (MAS provádí, nebo
mají nachystanou smlouvu, jediná MAS napsala, že audit neprovede – příkladová zpráva ze strany SZIF zveřejněna
– zpracována na základě odevzdaných auditů.
Hanoldová upřesnila, že odevzdané zprávy jsou většinou v pořádku a nemusí se přepracovávat. Nelze zasahovat
do zpráv auditora a příkladová zpráva je pouze doporučující.
Úkol 5/48: Do měsíce vyvolat jednání s náměstkyní MZe - pokračování v rámci přípravy Kritérií přijatelnosti MAS.
Termín: do 14 dnů
Zodpovídá: předseda
Splněno – nová PS k metodice hodnocení kritérií přijatelnosti MAS v gesci MZe
Úkol 6/48: Vyjednat další podmínky s koordinátorem o jeho působnosti společně s předsednictvem NS MAS.
Termín: ihned
Zodpovídá: předseda
Na minulém jednání domluveno, že bude vyjednávání pokračovat další dva měsíce (červenec, srpen).
Pošmurný informoval, že nepočítá, že by pokračoval v plném rozsahu z důvodu nedostatečných financí. IROP
zůstává (je jako zástupce Výboru), PS k dohodě o partnerství to samé. Další jednání domluva individuálně.
Florian informoval, že prostředky nejsou a pokud nebude dobrovolná práce, tak není možné zajistit plné
kontinuální vyjednávání.
Pošmurný doplnil, že PS budou aktivní do konce nového období (2020), ne jenom v jeho průběhu.
Dle Čarkové je nutné dát členské základně konkrétnější podklady z vyjednávání. Pošmurný odpověděl, že jednání
jsou intenzivní, ale pohled z venku není tak viditelný jako zevnitř. Bude nachystána zpráva a poskytnuta členům
Výboru jako podklad k dalšímu jednání podpory vyjednávání – jednoduché shrnutí plánů a výsledků.
Winter uznal, že vyjednávání není dostatečně zpětně prezentováno. Vyjednávání je nutné a úspěchy jsou - v rámci
příprav je NS MAS důležité připomínkové místo. Otázka je pohled nové vlády a změny politické situace. Na krajích
je také určitý díl přenosu informací. Dále také zdůraznil, že se zástupci MAS nezajímají o aktuality na webu.
Winter přednesl svůj názor, že kdyby nebylo jednání Václava Pošmurného, tak by LEADER v ČR nebyl tam, kde je
teď. Zdůraznil, že vyjednávání Václava Pošmurného je na vysoké profesionální úrovni a že je jako zástupce NS
MAS respektován i ze stran, se kterými se vyjednává.
Úkol 1/49: Nachystat podklad z vyjednávání pro zástupce Výboru jako podklad pro vyjednání další podpory.
Termín: ihned
Zodpovídá: Pošmurný
Pošmurný informoval, že do konce listopadu by měla být finalizována dohoda o partnerství – měla by být uvedena
částka na CLLD a NS MAS by měla být zapojena do struktur OP.
Krist konstatoval, že z venku je NS MAS a její připravenost kladně hodnocena – partner na úrovni SMO, diskuze o
všech podkladech, ale bohužel členové to takto mnohdy necítí. Dle Poláška mělo být již dříve jednáno o vyšší
částce na podporu vyjednávání, rozhodně není možné se vrátit k poloprofesiálnímu vyjednávání a podporuje
kontinuální jednání.
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Dufková se dotazovala, pro kolik MAS je vedeno vyjednávání? Pošmurný zdůraznil, že pro 175 MAS (odvíjí se od
Dohody o partnerství). Cíl 50 miliard = 10 % z koheze a finance pro MAS z Technické pomoci.
V rámci diskuze byly vzneseny dva návrhy na další postup jednání – Makovička za Karlovarský kraj doporučil
jednání bez přerušení – kontinuální. Dále Krist navrhl přerušit intenzitu na dva měsíce a poté opětovně plně
zapojit vyjednavače. Obě jsou spojeny s vyjednáváním další finanční podpory pro vyjednávání.
Předseda dal postupně oba návrh k vyjádření členům Výboru. Podporována byla varianta kontinuálního
vyjednávání. Krist stáhl návrh z důvodu nesprávného pochopení zapojení Pošmurného do jednání – bez aktivního
plného připomínkování podkladů a pouze s účastí na PS to nelze zvládnout.
Dále probíhala diskuze o období, po které by mělo být jednání ještě vedeno a o výši finančních prostředků.
Navrženo bylo 5 000 Kč. Oliva navrhl, když 8 měsíců tak rovnou 8 000 Kč. Vyjednávání je ohodnoceno ve výši
60 000 Kč měsíčně (bez DPH) v termínu do konce dubna 2014. Špiková doplnila, že nečlenské MAS mohou přispět
darem na vyjednávání i když nejsou členskými subjekty – obdobně jako v roce 2012. Nyní přispělo kolem 110 MAS.
Usnesení 1/49: Výbor NS MAS ČR podporuje pokračování ve vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS v OP pro
období 2014-2020 v nastaveném rozsahu a pověřuje členy Výboru vyjednáváním podpory ve výši min. 5 000 Kč
na členskou MAS.
Všichni pro
Schváleno

Úkol 2/49: Zveřejnit MAS, které již přispěly na vyjednávání v roce 2013.
Termín: jednání 10/2013
Zodpovídá: tajemnice
Úkol 8/48: Vytvořit osnovu moderátorovi na vstupy, harmonogram vstupů, zapojení jednotlivých KS, podklady
pro upoutávky do tiskovin a radií.
Termín: ihned
Zodpovídá: tajemnice, Oliva
Splněno

Kontrola usnesení z minulého jednání.
Usnesení 1/48: Výbor NS MAS ČR podporuje pokračování ve vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS v OP pro
období 2014-2020 a pověřuje předsedu dalším jednáním s koordinátorem.
Usnesení 2/48: Výbor NS MAS ČR schvaluje podpis Memoranda o spolupráci s Hospodářskou komorou.
Usnesení 3/48: Výbor NS MAS ČR schvaluje rámcový rozpočet na zajištění prezentace NS MAS na Zemi živitelce v
předložené výši (registrační poplatky a projekt CSV).
Usnesení 4/48: Výbor NS MAS ČR schvaluje nové členy organizace MAS Hustopečsko a MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko.

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období předsedy (Winter)
16. 7.
Praha - společně se SPOV, jednání k MPSV - z jejich strany navrhnuty 3 %, z naší strany se
diskutuje o vyšší podpoře
26. 7. a 31. 7. Praha - diskutován se SMO projekt na podporu meziobecní spolupráce, jednání společně
s Pošmurným a Špiková, dotazy zasílat na SMO, NS MAS má možnost připomínkovat a diskutovat projekt
z hlediska spolupráce s obcemi
13. 8. Praha - jednání s panem Sventkem generálním Sekretářem – zastupoval Pošmurný
- předsednictvo ČMSZP – účast ministra zemědělství, přednesl informaci, že starostové si
stěžují, že jsou v područí MAS (jiný pohled v regionech viz komise oranžová stupa níže)
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19. 8. – 23. 8.
celá ČR - hodnotitelem soutěže Vesnice roku - oranžová stuha, diskuze o zapojení MAS a
zapojení do přípravy strategií – starostové se zapojují, bohužel někde není informace o přípravě strategie a
nejsou veřejná jednání
27. – 4. 9.
České Budějovice - Země živitelka – jednání předsedy a dalších představitelů NS MAS
s ministrem zemědělství, ministrem pro místní rozvoj a dalšími.

Zpráva o činnosti za uplynulé období viceprezidenta ELARD (Sršeň)
-

nepřítomen, bude zaslána zpráva ze dvou proběhlých akcí

Zpráva o činnosti za uplynulé období vyjednávacího týmu (Pošmurný)
působení Koordinátora (červenec, srpen 2013)
Dohoda o partnerství - připomínkování, pravidelná jednání s generálním sekretářem Sventkem o územní dimenzi
a integrovaných nástrojích – CLLD, ITI pro velké metropole, IPRU pro města větší jak 25 tis. obyvatel se svým
zázemím. Diskuze o technikáliích a financích - mezi partnery, navržena základní kostra – 50 miliard CLLD, ITI
metropolí 60 miliard, ITI krajů 100 miliard a IPRU 40 miliard Kč – předloženo na ŘO OP.
MMR – diskuze již nastavena – ze strany OP navrženo v IROP 4,6 %, z ESF 3%, školství zapojení CLLD na animaci,
podnikání – diskuze o výběru projektů a veřejné podpoře, ŽP omezeno tím, že 90 % z fondu soudržnosti (nelze
CLLD), pak jenom 10 % na kohezi (jenom několik témat), Praha ani OP Doprava nebude (fond soudržnosti).
Pro všechny integrované nástroje by měly být prostředky dostatečné tak, aby se vyplatilo administrovat = > 10 %
z koheze sanuje 90 % území (57 % obyvatel).
Územní dimenze - se všemi OP jednání, od tohoto týdne schůzky na implementaci, jednání i s Florianem
(technikálie).
Financování provozních a animačních nákladů MAS – návrh na OP TP s administrací SZIF, vztahově stejné jako
dnes – stále vazba SZIF a žadatel, vyjednávána podpora pro 175 MAS
V rámci vyjednávání jsou vedena jednání každý den, nutné zpracovat hodně podkladových materiálů.
Metodika strategií – tlak na to, aby byla, co nejdříve schválena. Běží jednání s ČSÚ a poté by měla být metodika
schválena na PS generálního sekretáře Sventka.
Kuthanová se dotazovala, zda bylo další jednání partnerů jako ve Špindlu. Pošmurný informoval, že z jednání
vznikají partnerské skupiny na krajských úřadech - Regionální intervenční rámec – koordinační dokument, neměli
by být návrhy prostředků, ale návaznost věcí v kraji, dokument by měl být k dispozici - pomáhat a řídit aktivity
v kraji. Další jednání bylo na Slezské Hartě, zatím bez zápisu.
Winter informoval, že v Olomouckém kraji proběhlo již první jednání s krajským úřadem a ze strany MAS byly
navrženy tematické karty venkova. Krajské sítě by se měly zapojit do spolupráce s krajskými úřady.
Pošmurný doplnil, že původní tlak na opětovné ROP by měl být ze strany krajů minimální – navrženo na ITI krajů
na 100 miliard.
Ze strany MAS je nutné si uvědomit, že na 50 miliard Kč dotací je nutné zajistit minimálně 10 miliard Kč
spoluúčasti! Nutné si uvědomit tak velké množství finančních prostředků v regionech.
Pošmurný doplnil, že se ostatním OP líbí sankční systém administrativy, které nejsou v žádných dalších
programech.
Krist se dotazoval jak je to s přípravou nového PRV? Pošmurný informoval, že se prý PRV kompletně přepisuje.
Florian doplnil, že grémium bylo před prázdninami zrušeno a dodnes nejsou nové informace. Hanoldová
potvrdila, že se PRV se změnou vlády přepisuje. Pošmurný doplnil, že pokud nebude vše schváleno do května
2014, tak při změně evropského parlamentu se vše posouvá třeba až do roku 2015.
Winter představil varianty PRV dle informací z ČMSZP – IV. varianty – min. 5 % LEADER a přesun finančních
prostředků z I-II pilíře (na venkov je v návrhu 10%, 8%, 7% a 5%).
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Zpráva o činnosti členů řídících orgánů
IROP (Pošmurný) - doplnil informaci, že přesun 300 mil. EUR je dělen na 130 mil. na IROP a 170 mil. na čistírny
odpadních vod do 2 tis. obyvatel).
Polášek se dotazoval, jak je myšleno financování z OPTP a poté žádné další finance na jiné režie (bez další
činnosti). Pošmurný odpověděl, že na měkké projekty MAS = animace by byly finance z OP TP. Také bude možné
dále realizovat projekty přímo v OP z vlastní strategie (např. IROP). Dále možné realizovat více jak umožňují OP –
v rámci své strategie.
Polovina září další verze OP.
VVV (Winter) – MAS pomoc pro školy administrativní v rámci TP
OP ŽP (Krist) – nový překlad evropské směrnice – jenom 10 % možné CLLD, ale bylo by to administrativně
náročné.
OP PIK (Ondráčková) – po dobu prázdnin pouze připomínky písemně, v červenci 1. úvodní jednání gen.
sekretářky Kopicové za oblast konkurenceschopnosti- prezentace předány kolegům z týmů OPZ, OPVVV, druhé
jednání odložena na půli září.
ZAM (Dvořáková) – informace zprostředkovaně
PRV 2014-20 (Florian) – program se přepracovává
Úkol 3/49: Prověřit zapojení NS MAS do přípravy OP přeshraniční spolupráce.
Termín: ihned
Zodpovídá: Pošmurný
Vysvětlení výrazu sociálního podnikání – není o tom zaměstnat postižené, ale podnikat udržitelně v rámci
regionu a komunity. Vysvětlení bude zasláno panem Večerkou.

3. Zprávy z pracovních skupin
PS k úpravě stanov – paní Saifrtová seznámila přítomné s prací PS, první návrhy budou zaslány Výboru před
dalším jednáním k prvnímu připomínkování.
PS Mezinárodní spolupráce - Charouzek informoval o přípravách Národní konference VENKOV ve vztahu
k zahraničním partnerům. Další plánované akce Open Days a setkání Prepare.
PS PR - Oliva informoval o zapojení v rámci moderovaných vstupů na Zemi živitelce. Další činnost PS bude
nastavena na dalším jednání PS.
V rámci prezentace MAS byla diskutována účast na další Zemi živitelce v roce 2014.
Úkol 4/49: Zjistit na setkání KS možné zapojení MAS v dalším ročníku Země živitelka a případně navrhnout další
inovace v prezentaci – zapojení dalších partnerů.
Termín: 10/2013
Zodpovídá: členové Výboru
Čarková podpořila myšlenku další prezentace - nepřerušovat kontinuitu, ale vnést jisté inovace (pozvat partnery,
příjemce dotace z metody LEADER apod.). Krist doporučil zapojit kraje, protože to je jediný regionální pavilon –
kompletní Česká republika na jednom místě. Organizačně by zajišťovaly MAS v návaznosti na svoji činnost
v regionu. Vše je na lidech, zda se chtějí zapojit nebo ne. Pozvat více partnerů.
Čarková podotkla, že nepovažuje za vhodné spojovat kraj a MAS, aby MASky nepřišly o svojí identitu, aby nebyly
veřejností vnímány jako součást Kraje (něčeho, co spadá pod Krajský úřad). Krist upřesnil, že krajem myslí území
ne jenom krajský úřad. Podpora krajského úřadu je však vítána – zajištění doprovodného programu, ochutnávek
apod.

4. Konference VENKOV 2013
Špiková informovala, že registrace byla spuštěna v polovině srpna. Registrace, program a veškeré informace jsou
dostupné http://venkov2013.cz/
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Již je přihlášeno kolem 160 osob. Možnost se účastnit 5 výjezdních exkurzí nebo doprovodných tematických
panelů. Termín akce je 1. – 3. října 2013.
Více z programu:
Zemědělství a venkov - přínosy / spolupráce / budoucnost za účasti zemědělských organizací, zástupců ministerstev, aktérů
neziskového, samosprávného a podnikatelského sektoru venkova ad.
Jak dál v samosprávě? - reforma volebního systému pro komunální volby / přímá volba starostů / tlaky na (ne)dobrovolné
slučování obcí / byrokracie za účasti organizací sdružujících samosprávy, zákonodárců, politologů, zástupců ministerstev ad.
Zažijte venkov! - řízení venkovského cestovního ruchu / podpora místní produkce / značení výrobků za účasti destinačních
managementů, provozovatelů služeb, místních výrobců, značek kvality, zástupců krajů, ministerstev ad.
Služby jako cesta k zaměstnanosti - obchodní obslužnost obcí / pošty / politika zaměstnanosti za účasti obchodních družstev,
České pošty, zástupců samospráv, krajů, zahraničních hostů ad.
Putting CLLD into Practice (anglicky/česky - simultánní překlad) - zavádění multifondového komunitně vedeného místního
rozvoje do praxe / metody /přístupy / překážky

5. Projekt SMO
Pošmurný informoval, že NS MAS je součástí konzultační skupiny, jsou s ní projednávány postupy, upozorňuje na
rizika a diskutuje se o zapojení v regionech – zpětná vazba o problémech v regionech. Dle SMO má projekt
napomoci meziobecní spolupráci a je na dobrovolné bázi. Stavěno na úroveň dobrovolné spolupráce na úrovni
obcí. Cílem není vynechání CLLD (je garantováno nařízeními).
Žádost nebyla předána, je stále ve fázi přípravy. Koordinátor nemá tolik informací jako NS MAS, plánováno zapojení 165 ORP. Další informace jsou v příloze č. 1 – dílčí podklad nebo na http://www.obcesobe.cz/
Je nutné si uvědomit, že zaměstnanci na tento projekt budou mít jasnou náplň práce a také odměnu plánován plný úvazek na projekt (zaměstnanec obce nebo svazku obcí).
Koordinátoři nejsou zatím ve všech krajích, ale jsou to zaměstnanci SMO.
Bujáková informovala, že za Zlínský kraj jsou vyjednávány příspěvky na strategie. Projekt je určený pro ORP, není
dobré řešení pro MAS, kříží se finance. Pošmurný doplnil, že tento projekt je od počátku s projektem SMO (obcí a
svazku obcí). Dále potvrdil, že je na manažerovi MAS, zda se zapojí.
Možnost pro manažery MAS profesně zůstat v regionu v době přechodu na další období.
Kuthanová informovala o jednáních v jejich krajích. Koordinátor oslovil všechny MAS – diskuze o výběru starostů
a zapojení obcí. Obava, zda projekt nepovede k legislativním změnám – francouzský model. Pošmurný apeloval
na dobrovolnost zapojení obcí.
NS MAS připomínkuje projekt, upozorňuje na rizika a nedostatky v regionech a posílají informace dále.
Nastavení je čistě na SMO!!!
Winter uzavřel diskuzi s tím, že je na MAS, respektive na manažerech a dalších pracovnících MAS, zda se
dobrovolně zapojí do projektu jako zaměstnanci. Je na každém, jak si to v regionu nastavuje. Se SZIF bude
diskutováno o možných částečných úvazcích.
MAS jako taková partnerem v projektu není.
Florian se dotazoval na projekt SMS, zda jsou nějaké další informace. Winter a Pošmurný odpověděli, že žádné
další informace nejsou. Vše zařizuje Radim Sršeň jako místopředseda SMS a s NS MAS nebyl projekt doposud
konzultován.

6. Různé
Informace a diskuze se SZIF (Hanoldová)
Práce manažera MAS pro SMO – souběžná práce na projektech je konzultována se SZIF a poté bude dána zpětná
vazba do regionů
Konkurenční doložky – jejich smyslem je zamezit veřejné podpoře, klíčují se náklady a sledují ekonomické
ukazatele. Nově bude v rámci poslední etapy vydána nová souhrnná monitorovací zpráva, za rok 2013 i
s ekonomickými ukazateli. Zamezit střetu zájmů mezi IV.1.1. a IV.1.2. a dále mezi MAS a dodavateli.
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Zaměstnanci
existují struktury, které nejsou „vhodné“, jsou netransparentní a vzniká střet zájmů. Zpracovatelské
firmy nebo přímo založené firmy na zpracování projektů - personální propojení s MAS. MAS dodávají
služby agentury, které mají činnosti blízké k činnosti MAS – dodávání těch samých služeb a to je vnímáno
jako vyvádění peněz z MAS.
poradentství zaměstnance MAS v oblasti IV.1.2. na IČ je zakázáno , budou nápravná opatření D, jinak Z –
ostatní programy nevadí, je to něco jiného.
Momentálně se pročítají vyjádření MAS, které byly osloveny a řeší se případné pozastavení živností.
Pokud vysvětlení nebylo dostatečné, je požadováno nápravné opatření D (nejčastěji pozastavení živnosti) - pokud
se však objevil zpracovatel v rámci IV.1.2. z řad zaměstnanců MAS, tak by bylo udělena sankce Z.
V roce 2014 budou stále platná pravidla pro MAS, které budou čerpat ušetřené částky v rámci plnění SPL.
Dodavatelé a propojení s MAS
Krist se dotazoval na vztah statutára MAS a členů MAS v návaznosti na dodávku služeb nebo nájmů. Hanoldová
upřesnila, že v pravidlech je tato podmínka již delší dobu. V pravidlech je definováno zamezení personální
propojení MAS a dodavatele (například statutární zástupce MA nebo člena ve vrcholných orgánech a dodávky
služeb).
Tajemnice
Krist navrhl odměnu pro tajemnici za organizace expozice na Zemi živitelce. Florian upřesnil návrh o výši odměny
10 000 Kč.
Usnesení 2/49: Výbor NS MAS ČR schvaluje tajemnici odměnu ve výši 10 tis. Kč za organizaci Země živitelky.
Všichni pro
Schváleno
Další jednání se bude konat v úterý 8. října 2013 od 10:00 v Praze.
Jednání ukončeno v 14:30
Ověřil dne:

Zapsala: Olga Špiková

9. 9. 2013

Olga Ondráčková

11. 9. 2013

Hana Dufková

