Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Zprávy z cest č. 1 (od 1. 1. do 30. 6. 2013)
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Viceprezident ELARD
m: +420 603 578 141
e: radimbz@seznam.cz

Aktivity v rámci místopředsednictví v
ELARD

Akce:

Koordinační a organizační schůzka ELARD

Termín:

16. 1. – 17. 1. 2013

Místo:

Brusel

-

-

koordinační a organizační schůzka ELARD
meeting v Evropské komisi - Generální ředitelství Rozvojová pomoc – využití metody
LEADER v rámci politiky EU Rozvojová pomoc – vytipování vhodných oblastí pro
pilotní projekty
jednání v Evropské komisi – Generální ředitelství Vzdělání a kultura – využití metody
LEADER v rámci komunitárních programů EU v budoucím programovacím období –
Mládež v akci, ERASMUS for All – grantová schémata prostřednictvím MASek a MAS
jako způsobil příjemci podpory z těchto programů

Akce:

Evropská komise – seminář a prezentace evropské „kuchařky“

Termín:

6. 2. – 7. 2. 2013

Místo:

Brusel

-

Evropská komise – seminář a prezentace evropské „kuchařky“ využití KVMR v rámci
budoucího programovacího období
schůzka s Paulo Sotem, jedním z tvůrců dokumentu
Evropský parlament – schůzka s poslancem EP Janem Březinou
účast na jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru k metodě LEADER

Akce:

Koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova

Termín:

4. 3. – 5. 3. 2013

Místo:

Brusel

-

Evropská komise - koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova –
problematika uplatňování environmentálních opatření v rámci zemědělské politiky
v budoucím programovacím období, diskuze o využití spektra nástrojů, vč. metody
LEADER

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

-

účast na jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru – Strategie Evropa
2020
Evropský parlament – schůzka s poslankyní EP Zuzanou Brzobohatou

Akce:

Evropský parlament

Termín:

20. 3. 2013

Místo:

Brusel

-

jednání s europoslancem Capulaos Santos, zpravodajem návrhu Nařízení o EZFRV –
problematika podfinancování Programů rozvoje venkova, požadavek na navýšení
povinného % podílu na LEADER, požadavek na stanovení jasných pravidel pro
případné přesuny mezi prvním a druhým pilířem SZP (Společné zemědělské politiky
EU), podpora Výboru EP AGRI multifondového využití KVMR v rámci ostatních
programů

Akce:

Výbor regionů

Termín:

21. 3. 2013

Místo:

Zwolle (Holandsko)

-

zasedání a seminář k využití Evropských inovačních partnerství coby nového nástroje
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, na základě pozvání prezentace metody
LEADER coby jednoho z inovativních nástrojů SZP, diskuze o synergii fungování
Evropských operačních skupin a Místních akčních skupin, podpora metodě LEADER a
KVMR ze strany Výboru regionů v budoucím programovacím období, podpora
multifondovému využití

Akce: Výroční setkání Evropské sítě pro rozvoj venkova
Termín:

16. 4. – 18. 4. 2013

Místo:

Brusel

-

konference k budoucnosti metody LEADER – zástupci MAS z celé Evropské unie,
platebních agentur a řídících orgánů, aktivní prezentace uplatnění metody LEADER
v České republice, neformální jednání se zástupkyní ASZ

-

valná hromada ELARD – mj. diskuze o přípravách a uplatnění KVMR v budoucím
programovacím období v jednotlivých zemích

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Akce:

Evropská komise

Termín:

24. 4. – 25. 4. 2013

Místo:

Warrszawa (Polsko)

-

seminář k využití územní dimenze a vytváření venkovsko-městských partnerství
v budoucím programovacím období, prezentace expertů OECD v rámci výzkumu
k územní dimenzi, městských a venkovských partnerství, podpora využití metody
KVMR pro územní dimenzi coby nový nástroj kohezní politiky Evropské unie,
kombinace využití nástroje ITI a KVMR v rámci jednoho území

-

konzultace k aplikaci územní dimenze v rámci České republiky s představiteli
Evropské komise, Generálního ředitelství REGIO

Akce:

NSS MAS

Termín:

6. 5. – 7. 5. 2013

Místo:

Trenčín (Slovensko)

-

Valná hromada a konference Národní sítě slovenských MAS, představení možností
využití KVMR v budoucím programovacím období EU, vč. územní dimenze

Akce:

Koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova

Termín:

4. 6. – 7. 6. 2013

Místo:

Tomar (Portugalsko)

-

problematika využití metody LEADER a KVMR v budoucím programovacím období,
zhodnocení příprav a předpokládaného využití metod LEADER a KVMR v jednotlivých
zemích, využití komunikačních nástrojů v rámci formálních a neformálních sítí,
vytvoření mezinárodních clusterů k jednotlivým podoblastem v rámci metody LEADER

Akce:

Seminář LINC

Termín:

11. 6. – 14. 6. 2013

Místo:

Iisalmi (Finsko)

-

seminář LINC, neformální setkání evropských MAS, možnosti využití metody LEADER
v rámci podpory cestovního ruchu a podnikání, prezentace ELARD

