Praha, 16. června 2014

Zápis z

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

Místo

16. června 2014

Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1)

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Pavel Sekáč (MZe), JUDr. Radan Večerka (SPOV)
Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Lahoda
Jednání zahájeno v 10:00
Z jednání pořízen audio záznam.
Zahájení provedl předseda František Winter a vyzval k doplnění programu – Špiková doplnila informace o žádosti
MZe k nominaci hodnotitele soutěže Vesnice roku - Oranžová stuha, informace o podání žádosti na UP k dotaci
na vznik pracovního místa, informace o podání projektu do Norských fondů jako partner projektu „Resilience a
adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, informace ke spolupráci s Českou spořitelnou, návrh
propagačních materiálů NS MAS, informace o čerpání rozpočtu NS MAS k 1. 6. 2014
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (13 členů).

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
Usnesení 1/57: Výbor NS MAS schvaluje, že v rámci projektu NS MAS podpořeného z OPTP bude doplněna
aktivita o vytvoření databáze MAS s online prezentací dat. Databáze bude plně ve správě NS MAS s vlastním
datovým skladem a webovým prostorem.
Špiková je v kontaktu s programátorem a chystá se první náhled databáze.
Usnesení 2/57: Výbor NS MAS schvaluje účast PS MS na semináři v Bruselu ve výši nákladů na zajištění 37 tis. Kč.
Vyúčtování viz čerpání rozpočtu v Různé.
Usnesení 3/57: Výbor NS MAS přijímá za člena MAS Mladoboleslavsko.
Usnesení 4/57: Výbor NS MAS schvaluje vznik nového pracovního místa asistentky a souhlasí s podáním žádosti o
dotaci UP na příspěvek na mzdu.
Informace o podání žádosti viz Různé.
Usnesení 5/57: Výbor NS MAS schvaluje zapojení do projektu „Adaptace na změnu klimatu, resilience - odolnost
komunit, návrhy strategií a opatření pro venkovské regiony“.
Informace o podání žádosti viz Různé.
Usnesení 6/57: Výbor NS MAS schvaluje postup právního zástupce v rámci uznání nákladů NS MAS vůči SFŽP.
Předseda informoval, že právní zástupce postupuje dle informací z minulého jednání. Nejsou žádné nové
informace.
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Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Členům výboru
Tajemnici
Úkol 2/56: Oslovit MAS, aby poskytly své již schválené Stanovy, které jsou zapsány v rejstříku, ke zveřejnění na
webu NS MAS.
Termín: ihned
Splněno, MAS osloveny na školeních OPTP, změny Stanov mají ještě návaznost na semináře MZe ke standardizaci.
Ostatním
Úkol 4/56: PS Vzdělávání dodá plán aktivit zapojování univerzit a vysokých škol do spolupráce s NS MAS.
Termín: jednání 5/2014
Zodpovídá: PS Vzdělávání
Splněno, vedoucí PS zaslal informaci, že další univerzity, se kterými se jedná, je Západočeská univerzita, Jihočeská
univerzita a Mendelova univerzita v Brně.
Úkol 1/57: Sesbírat náměty na možné projekty na podporu MAS 2014–2015.
Termín: ihned
Zodpovídá: členové Výboru, PS LEADER
Splněno, více viz bod místopředsedy Floriana
Úkol 2/57: V rámci výsledků osvojování je také návrh implementační struktury a ne její finální verze s ohledem na
schválení Standardů.
Termín: ihned
Zodpovídá: PS LEADER
Splněno, SZIF bude pohlížet na aktuálnost v dané době.
Špiková přivítala Alenu Kolářovou, která je zaměstnána u NS MAS jako realizátor projektu MMR na podporu NNO
a její působení je mimo jiné také v Bruselu. Současně také omluvila z jednání Radima Sršně, prezidenta ELARD.
2.

Zprávy o činnosti za uplynulé období

Zpráva předsedy Wintera
20.5.
Praha jednání k OP PIK – jednání ministrů MZe, MMR a MPO (ministři a náměstci) se zástupci NS MAS
(předseda a Pošmurný) k zapojení MAS do OP PIK. Výsledky jednání jsou stále stejné => zapojení MAS „jenom“
jako animátora v území. Jediným nejasným výsledkem bylo přislíbení vyčlenění financí do venkovského prostoru
(do obcí a měst do 25 tis. obyvatel). Ze strany MPO bylo navrženo memorandum mezi NS MAS a MPO o funkci
MAS v OP, které bylo ze strany NS MAS upraveno a doplněno. Momentálně se čeká na reakci MPO a chystají se
další jednání.
23. 5.

Olomoucký kraj doprovod ministra zemědělství v Olomouckém kraji

27. 5. Praha jednání Rady pro fondy – zde vystoupení pana předsedy s tím, že až se vrátí DoP
s připomínkováním EK, aby byly upraveny úkoly CLLD k podpoře mikropodniků a vzniku pracovních míst =>
momentálně není nastaven nástroj pro realizaci a tím pádem nelze plnit zadané úkoly. Pošmurný doplnil, že do
Metodiky pro integrované nástroje byl ze strany MPO v rámci připomínkování zahrnut úkol na spolupráci MAS,
firem a škol, což je nelogické míchání více aktivit. Vznikl návrh memoranda ze strany MPO, NS MAS reagovala, že
návrh MPO není ze strany NS MAS akceptovatelný a bude upraven a připomínkován. Pozitivní zpětná vazba
zazněla od Romana Hakena, náměstkyně Beneš Špalkové za MZe a pana Netolického za AK => tlak na to, aby se
ještě diskutovalo zapojení CLLD do MPO. Žádné závěry z Rady nejsou, ale bude provedena kontrola, aby do
zápisu Rady bylo uvedeno, že jsme na výše uvedené jako NS MAS upozorňovali.
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6.6.
Praha veřejné projednávání OP PIK – přítomna Ondráčková, která předávala informace z jednání
předsedovi, připomínky MAS nebyly akceptovány
6.6.
Praha Olomoucký kraj předseda byl v Olomouckém kraji s ministrem zemědělství – ministr na
základě informací navrhl, že do vlády bude předložen návrh na zapojení CLLD do OP PIK.
Plánované akce
27. 6. Hradec Králové NS MAS přizvána na jednání Asociace krajů, která pořádá jednání se zástupci SMS,
SMO a NS MAS, kde bude bodem jednání i zapojení CLLD do OP PIK.
Polášek se zeptal na přístup Hospodářské komory. Ondráčková reagovala, že v rámci písemných připomínek byly
vzneseny připomínky k zapojení CLLD, i další zástupci na platformě se k tomuto připojili (celkem 7 organizací).
Předseda doplnil, že HK má nové vedení a zabývá se svými záležitostmi. Krist se dotazoval, zda v regionech HK
spolupracuje s MAS? Převážná část zástupců Výboru reagovala kladně. Ondráčková informovala o plánovaném
jednání s vedením HK na jejich setkání na Seči (konkrétní jednání se uvidí se dle situace). V rámci jednání
s Asociací krajů je vidět pomoc s CLLD ze strany hejtmanů.
Zpráva místopředsedy Floriana
Účast na semináři ENRD „Connecting Rural Europe“ a 12. jednání Podvýboru LEADER při ENRD ve dnech 31. 5. 3. 6. 2014
na semináři Connecting Rural Europe v pondělí 2. 6. 2014 byly diskutovány především možnosti a
zkušenosti s tvorbou sítí na venkově,
na Podvýboru LEADER byly prezentovány aktuální informace z realizace Osy IV. jednotlivých PRV, ČR je
dobře hodnocena (máme mnoho mezinárodních projektů spolupráce)
cestovné a částečně i ubytování bylo hrazeno přímo EK a ostatní vynaložené náklady budou nárokovány
v rámci PS LEADER.
Činnost zástupce NS MAS ČR v rámci Antibyrokratické komise (ABK) MZe:
v dubnu 2014 byl zástupce NS MAS ČR Jan Florian nominován do ABK MZe, spolu se zástupcem SPOV ČR
Ing. Stanislavem Rampasem. Na jednání převzali agendu, dosud zaštiťovanou p. Hanačíkem, který byl
v rámci ABK považován za zástupce nezemědělského venkova a nominován byl za SPOV.
jednání se konají zpravidla 1x měsíčně, vždy poslední středu v měsíci.
- agenda ABK se obecně zaměřuje především na projednávání podnětů od veřejnosti ve vztahu
k legislativě a metodikám v resortu Ministerstva zemědělství. ABK je také oslovována v rámci vnitřního
připomínkovacího řízení veškeré agendy MZe, tudíž má možnost se vyslovit k řadě dokumentů.
V rámci činnosti NS MAS ČR a zastupování zájmů jednotlivých MAS a jejich členů je ABK vhodnou platformou pro
řešení podnětů a hledání systémových řešení např. z oblasti faremního prodeje ze dvora, farmářských trhů,
farmářských obchodů, pozemkových úprav, ale i vodohospodářské infrastruktury obcí apod. Naproti tomu ABK
není vhodným místem pro řešení individuálních problémů jednotlivých žadatelů, neboť není odvolacím orgánem.
Polášek doplnil, že není dobré úplně zahazovat jednotlivé problémy, ale je dobré je analyzovat v návaznosti na
systémový efekt. Florian doplnil, že je na žadatelích zda podněty zašlou – ABK má vlastní sekretariát a postup při
plnění a administraci podnětů.
Příprava opatření PRV 2007-13 na podporu dalších aktivit MAS v období 2014-15:
byl proveden průzkum mezi členskými MAS, na který reagovalo přes 50 MAS a 2 krajská sdružení.
Výsledný podklad byl předán na MZe a SZIF (viz zadaný úkol 1/57).
MZe uvažuje pouze variantu projektů spolupráce. Trvá předpoklad podpory cca ve výši 500 tis. Kč na
MAS, která byla podpořena v rámci IV.1.1. nebo III.4.1. + MAS, které vznikly na bílých místech.
Problémem zůstává, jak zapojit MAS vzniklé na území dosud zahrnutého do jiné MAS podpořené v rámci
IV.1.1. (týká se 3 MAS – Blaník, Frýdlantsko-Beskydy, Jihozápad). NS MAS ČR prosazuje podporu projektů
pro min. 5 partnerů (dle vlastního výběru), MZe navrhuje vyšší počet – cca 10 MAS na projekt. Záměrem
projektu by mělo být předávání zkušeností a vypracování společné metodiky v oblasti monitoringu,
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evaluace, přidané hodnoty projektů spolupráce, zapojování veřejnosti, transparentnosti, předcházení
střetu zájmů apod. – cílem by mělo být zhodnocení zkušeností z končícího období a jejich aplikace na
přípravu nových dokumentů. Závěrem by měly být společné prezentace výsledků jednotlivých projektů.
V návrhu jsou způsobilé náklady - osobní náklady (mzdy, cestovné), režie typu telefon a internet,
cestovné a služby. Pravidla se tvoří a NS MAS je bude připomínkovat.
Čarková se dotazovala, z čeho se mají hradit náklady tohoto projektu jako je nájem a elektřina pokud jsou
neuznatelné. V rámci diskuze byly vzneseny ještě další připomínky k režiím MAS a udržitelnosti kanceláře MAS
v období 2014-2015 pro realizaci tohoto projektu spolupráce.
Pošmurný v diskuzi upozornil, že MAS nepracují pro ministerstva, vše je řešeno formou projektů pro místní
partnerství pracující v regionu, která v rámci realizace těchto projektů mají možnost uplatnit i režijní náklady
(SPL, projekty spolupráce atd.). Florian upozornil, že plánovaná podpora pro zajištění přípravy integrovaných
strategií rozvoje MAS jednotlivými projekty z OSY V. není možná, protože na základě reakce a výkladu EK nejsou
MAS způsobilými příjemci z OSY V.
Dále byla vedena diskuze na témata projektů spolupráce, jejich výstupů a nákladů na zajištění projektu (osobní
náklady, režijní náklady a služby). Diskuze vedena také na minimální počet zapojených MAS, funkci KMAS nebo
problémy s možným selháním partnera v projektu ve vazbě na vyúčtování a proplacení nákladů ostatních
partnerů. Florian reagoval, že předložené podněty budou dále diskutovány s MZe a připomínkovány v pravidlech.
Doposud fungovalo, že pokud selže jeden partner, proplacení je realizováno u ostatních žadatelů při splnění
výstupů projektů.
Krist zdůraznil, že je potřeba předávání zkušeností. V rámci tohoto projektu mohou ty zkušenější partneři
Metodiky vytvářet a ty nové MAS budou získávat dovednosti a zkušenosti. Florian doplnil, že výstupem bude
závěrečná prezentace výstupů projektů mezi sebou a nebude další kontrola výstupů na RO SZIF.
Winter shrnul, že on sám bude ještě diskutovat nad tématem přímé podpory MAS s náměstkyní a ministrem.
Současně bude Florian pracovat na úpravě pravidel IV.2.1. a témat k zaměření projektů spolupráce, způsobilých
nákladů a výstupů.
Metodika pro standardizaci MAS:
na 4 školeních v regionech byla prezentována metodika standardů MAS v souvislosti s nastavením
implementační struktury MAS pro realizaci SCLLD,
vznesené dotazy byly zaznamenány a odeslány na MZe a SZIF k přípravě oficiálních odpovědí. MAS
mohou využít formulář SZIFu na Google k odeslání případných dalších dotazů do 20.6. Na základě
dotazů bude připraveno navazující školení pořádané MZe. Toho se již budou účastnit právníci externisti vybraní MZe. V jednání jsou termíny – pro spolky 25. 6. na Moravě a 8. 7. v Čechách a 9. 7.
samostatný pro o.p.s., z.s.p.o. a ústavy.
nejvíce dotazů je kolem zájmových skupin a složení orgánů – poměr v rámci volby nebo při každém
jednání – čeká se na reakci. Seminář bude zaměřen na konkrétní dotazy a problémové body.

3. Informace o přípravě PRV a nastavení standardů MAS pro období 2014-2020
Předseda přivítal vrchního ředitele Sekce rozvoje venkova Ing. Pavla Sekáče a položil dotaz na výsledky jednání
MZe a MPO k zapojení CLLD do OP PIK. Sekáč Informoval o dopisu premiéra k reakci na zapojení CLLD - OP PIK je
nadále v kompetenci MPO, a tím i rozhodnutí o zapojení je na tomto ministerstvu. Dále vrchní ředitel doplnil
informaci z jednání s náměstkem Křížem (MŽP), které bylo na téma MAS, CLLD, zkušenosti s přístupem LEADER a
forma administrace SPL. Diskuze byla technická - jak CLLD v rámci OPŽP zapojit a nastavit. Na MŽP je také obava
ze zapojení MAS, ale snaží se najít způsob administrace – je v diskuzi více přístupů, např. soutěžit záměry z MAS
v jedné alokaci, kde bude soutěž komplexního přístupu MAS v rámci ŽP v daném kole výzvy, tzn. nesoutěžit dílčí
projekty v MAS. Např. Evropská úmluva o krajině je jistý princip spolupráce - diskuze v dané lokalitě a na dané
téma. V rámci MPSV doporučil také pokračovat v jednání o tom, co mají MAS za předmět činnosti. Dále proběhlo
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také ze strany MZe jednání s IROP k placení režijních výdajů a zapojení do OP (co když bude MAS čerpat režie, ale
nebude zapojena do IROP projektově?).
Winter vznesl dotaz na podporu činnosti MAS, která byla diskutována s ministrem Tomanem a týkala se období
2014/2015 a individuální podpory. Sekáč reagoval, že pokud by nebyly legislativní překážky, tak se dá o tomto
diskutovat.
Polášek konstatoval, že i MAS, které nejsou zkušené, měly možnost se zapojit do III.4.1. a OPTP, kde se jejich
zkušenosti musí projevit. Dle Sekáče jsou projekty spolupráce možností pro MAS, jak se zapojit a získat
prostředky na svou projektovou činnost. Doplnil, že o nastavení byla již vedena diskuze mezi pracovníky MZe a
zástupci NS MAS. Florian reagoval, že první jednání proběhla a je určitý návrh na nastavení. Diskuze je nad
minimálním počtem zapojených partnerů s ohledem na celkový počet projektů administrovaných SZIF.
Diskuze nad tématy možné podpory MAS, témat projektů spolupráce, možných příjemců apod. Dále také
reálnost plošné podpory MAS jak z PRV, tak i z IROP či MPSV vůči realizaci projektů a náplní činnosti MAS.
Poměry mezi administrativními náklady, animací a spojenými výstupy. Sekáč upozornil, že je nutné vždy vědět, co
je výsledným produktem daného projektu – činnost za administraci projektů, realizaci projektu apod.
Winter na závěr zhodnotil, že by měla být svolána další schůzka nad tímto tématem s termínem před nebo těsně
po MV PRV.
Krist se dále dotazoval na PRV 2014-2020 a zapojení MAS jako partnera v projektech nebo žadatele pro opatření
partnerství a Evropské inovační partnerství (EIP). Konstatoval, že MAS jsou subjekty, které mohou přispět v rámci
spolupráce témat v PRV 2014-2020. Sekáč reagoval, že spolupráci jako takovou by si měly MAS řešit v rámci
alokace 5% na CLLD – i pro témata krátké dodavatelské řetězce a vlastní spolupráci. Pokud budou NNO obecně
uznatelné v rámci jiných opatření - spolky, tak bude možné MAS zapojit i do jiných projektů.
Pošmurný upozornil na jednání s MF o zapojení MAS jako NNO a způsobilého žadatele – aby standardizované
MAS nebyly vylučovány jako žadatel. Sekáč se dotazoval, zda MAS jako takové, mimo rámec CLLD, budou
způsobilé jako žadatel v ostatních fondech. Pošmurný reagoval, že právní definice MAS jako takové není, za MAS
žádá organizace, která ji zastřešuje (spolek, o.p.s. ústav nebo z.s.p.o.) => není tlak na to, aby byly MAS
vylučovány. Pošmurný ještě v závěru přítomné seznámil, že je diskutován pohled OP na zužování témat pro MAS,
tzn. že MAS by mohly více podpořit témata jak PO v OP.
V závěru diskuze se předseda s vrchním ředitelem rozloučil a poděkoval mu za účast na jednání.

Zprávy o činnosti za uplynulé období
Zpráva místopředsedy Krista
3. 6. účast na jednání RV NNO, kde byly tématem sociální služby a přesun kompetencí ze státu na kraje – některé
kraje si myslí, že bude méně financí a uchylují se k selekci služeb (krajské zařízení, zařízení organizací bližších kraji
a ostatní).
Další jednání RV pro NNO bude 24. 6. s tématem k územní dimenzi. Předsedou RV se stal Jiří Dienstbier, ministr
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
3.6. jednání o OP ŽP - firma Deloitte Advisory s.r.o. zpracovávající pro MŽP „Návrh optimálního způsobu řešení
kotlíkových dotací v rámci OP ŽP 2014+“ vyzvala NS MAS ke spolupráci, protože některé z navrhovaných variant
administrace OP pracují se zapojením MAS. V OP je velký indikátor na výměnu kotlů a MAS by mohla animovat
v území k této aktivitě. Dotace na projekt je 75% a je zde vidět problém s kofinancováním (např. sociálně slabí
lidé). V rámci animace je požadavek na to vyřešit kompletně situaci v některých obcích. Podobně by se měly
zpracovat animačně i malé čistírny vod – lepší řešení pro obce, jak přistupovat k budování centrálních kanalizací.
V rámci strategií by mělo být také zjištěno, kde jsou problémy – jaké obce by se měly řešit kompletně –
problémem jsou obce, kde se neprovádí měření.
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-

prezidenta ELARD (Sršeň)

nepřítomen
-

členů řídících orgánů (platforem) OP

IROP (Pošmurný)
Bylo provedeno připomínkování IROP a dalších dokumentů – bohužel připomínky zaslány jenom z pár MAS. MMR
spolupracuje i v rámci připomínkování a vypořádání připomínek.
K MPIN nebude bodové hodnocení výběru strategií, ale posouzení ano/ne. MMR zatím nehodlá SCLLD selektovat,
ale posuzovat. V rámci MPIN je pro strategie vložena podmínka vytvoření analýzy rizik – za NS MAS vznesena
připomínka, že k této části není opora v nařízení. Zázemí pro sociální podniky v kombinaci se zaměstnaností
v tomto OP. Platba režijních výdajů MAS při adminsitraci je přikloněna k IROP.
OPPIK (Ondráčková)
Informace viz výše bod předsedy.
PRV (Florian)
Mezirezortní připomínkové řízení – v rámci vnitřního připomínky za NS MAS k opatření spolupráce (zařazení
MAS) a indikátor na pracovní místa (v návrhu 1 tis. pracovních míst pro CLLD a u ostatních také 1 tis. pracovních
míst).
OPŽP (Krist)
Informace viz výše bod místopředsedy. Zaměření pro uplatnění MAS v OSE 4 - krajinářské úpravy a zeleň
v sídlech. Návrh administrace již definoval Pošmurný – projekty soutěžit jako celek za MAS, ne jednotlivé
konkrétní projekty v MAS.
OP VVV (Winter)
Žádné nové informace.
OP ZAM
Žádné nové informace.

4. Informace o průběhu projektů NS MAS ČR (Špiková)
-

OPTP (semináře v regionech, průběžné výsledky podkladů a analýz)

Krajští analytici – Špiková informovala o práci krajských analytiků a návrhu výstupů formou webové prezentace a
tištěného materiálu.
Školení – v regionech proběhla 4 školení a oficiální zpráva uvedena na webu. Celkově proškoleno cca 340 osob a
zapojeno bylo necelých 170 MAS. V současné době probíhá vyúčtování zajištění akcí.
Současně bude co nejdříve podáno Oznámení o změně projektu, které bude zaměřeno na výstupy projektu,
úpravu indikátoru proškolených osob, tvorby databáze a tištěného výstupu.
- MMR (semináře v regionech, podklady k CLLD v rámci EU)
Semináře – semináře k metodě LEADER a její podstatě by měly být organizovány na podzim, respektive září a
říjen (13 seminářů dle krajů). Krajští zástupci se vyjádřili, že by bylo dobré semináře pořádat i v listopadu. Plán je
pořádat v krajských městech, popřípadě rovnou na krajských úřadech. Výše financí na zajištění je cca 30 tis. Kč na
jedno školení. Nutná diskuze o možnosti zapojení externích lektorů. Plán pozvat větší cílovou skupinu – manažery
MAS, představitele MAS a hlavně aktivní subjekty v regionech.
Úkol 1/58: Připravit harmonogram a program seminářů v rámci projektu MMR.
Zodpovídá: tajemnice, Kolářová
Termín: jednání 7/2014
Pracovník NS MAS – Alena Kolářová působí převážně v Bruselu, spolupráce s ELARD, současně analyzuje
postavení CLLD v ostatních zemích, souvisí i s organizací semináře.
Kolářová informovala o organizaci semináře „CLLD AT THE DAWN OF 2014-2020 (28. 5. Brusel)“ a jeho průběhu.
V úvodu přednášela Karolina JASINSKA a popisovala vývoj v návaznosti od strategie E2020 až k dohodám o
partnerství - kdo a za jaké úkoly bude zodpovědný. Obecně je snaha o snížení administrativní zátěže a náročnosti
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(i když to není moc reálné). EK klade velký důraz na animaci, budování kapacit a příklady dobré praxe. Z
hodnocení období 2007-2013 je potřeba posilovat roli soukromého sektoru a větší kontakt mezi ministerstvy a
veřejností, např. tvorba kontaktních bodů na ministerstvech.
Paul SOTO představil „Evropskou kuchařku“, která je dostupná na webu NS MAS a ELARD viz.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
Oficiální překlady jsou plánovány na srpen, v předstihu se pokusí o překlad Maďarsko a Slovensko. V rekcích bylo
definováno, že se za NS MAS také pokusí o dřívější překlad.
K náplni projektu MMR, kde je zjišťováno formou dotazníků jaké je plánované nastavení CLLD v ostatních státech
EU: 17 zemí má CLLD a multifond, ostatní mono fond. Vytvořen dotazník pro MAS – reakce 11 členských států
z 28.
Konkrétně Švédsko má všechny 4 fondy (ERDF 7,4 mil EUR, EAFRD 7,4 mil EUR, z EAFRD 177 mil EUR a rybářský
pravděpodobně 21 mil. EUR). Dánsko má odsouhlasenou DoP a od ledna 2015 je plánována realizace,
momentálně se čeká na výzvy pro předkládání strategií. Finsko 100% pokrytí a v současnosti hodnotí strategie.
Lotyšsko (6% z PRV, ale žádný CLLD – v indikátorech mají min. 46 pracovních míst na MAS).
Zastrašujícím příkladem je Maďarsko - dříve 700 mil EUR a teď jen 170 mil EUR (bude podpořena max. ½ MAS) –
v současnosti přes ministerstvo dělají školení pro manažery MAS. V Irsku nevědí co CLLD je a mají o 50% alokace
méně.
Winter se dotazoval, jaké je zapojení CLLD do podpory podnikání v jiných zemích. Kolářová reagovala, že v jiných
zemích je nezemědělské podnikání podporováno stále z PRV (nebyly vyškrtnuti nezemědělští podnikatelé).
Florian doplnil, že tento krok ČR se nelíbí ani EK a bude ho ještě připomínkovat.
Úkol 2/58: Zjistit plánovanou podporu nezemědělských podnikatelů v jiných zemích.
Zodpovídá: Kolářová
Termín: jednání 7/2014

5. Informace o plánovaných konferencích a propagačních akcích v roce 2014
2nd LAG SUMMER FESTIVAL 2014 (4. – 6. 7. Chorvatsko)
Zajištění akce je na základě spolupráce s CSV za účelem prezentace PRV, příkladů dobré praxe a MAS z ČR.
Zajištěna je společná doprava autobusem, účastníci si hradí ubytování (do 2 500 Kč) a stravu. Nahlášeno je přes
30 účastníků, kteří budou prezentovat svoje zkušenosti, regionální produkty a potraviny.
Země živitelka (28. 8. – 2. 9. České Budějovice)
Plánována prezentace jako v minulém roce v pavilonu Z. První informace a pokyny k nahlášení byly již rozeslány v
dubnu. Prezentace formou 13 stánků KS a stánku projektu spolupráce se slovenskými partnery. Návrh pavilonu
byl zaslán, realizace i ve 3D, bude upraven na základě připomínek a jednání s CSV – jednání s MZe (CSV) a VCB
bude ve středu 18.6. KS budou mít zázemí včetně vody a lednice.
KS mají za úkol zpracovat koncepce svých prezentací, dále také zajistit velkoformátovou fotku, která bude
upravena dle log a vytištěna na pozadí stánků. Zatím nahlášeno 60 MAS a stále se se přihlašují další.

6. Různé
CLLD AT THE DAWN OF 2014-2020 (28. 5. Brusel)
Viz výše bod projekty NS MAS a zpráva Aleny Kolářové.
Vesnice roku - Oranžová stuha
NS MAS obdržela žádost MZe o nominaci hodnotitele soutěže Vesnici roku – Oranžová stuha. Jako v minulých
letech o nominaci projevil zájem předseda Ing. František Winter. Nominace nebyla rozporována a bude předána
na MZe.

Strana 8/8

Nový pracovník NS MAS – asistent.
Špiková seznámila Výbor s tím, že žádost o dotaci na UP byla podána začátkem června a teď se čeká na reakci,
respektive rozhodnutí o poskytnutí dotace. Veronika Foltýnová již od minulého jednání Výboru spolupracuje
s tajemnicí na bázi dobrovolnictví, již se zapojila do příprav veletrhu Země živitelka nebo doložení první části
podkladů projektu OPTP. Na místo by byla přijata od 1. 7. 2014 do 31. 6. 2015 s 6 měsíční dotací z UP ve výši
hrubé mzdy 15 000 Kč za měsíc. Výše nákladů NS MAS při roční pracovní smlouvě by byla cca 151 tis. Kč.
Norské fondy
Špiková informovala o podání projektu s názvem „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních
strategiích“ o celkových výdajích 9 415 960 Kč (10% spolufinancování) a obdobím realizace od 1. 1. 2015 do 30. 4.
2016.
Žadatelem je ZO ČSOP VERONICA (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica), dalšími
partnery jsou: Hogskolen, Oslo og Akershus, Místní akční skupina Opavsko, Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava. NS MAS je zapojena jako organizátor seminářů a celkové výdaje partnera jsou 1 853 800 Kč.
Česká spořitelna
Zástupci Výboru byly upozornění na to, že Rámcová smlouva platí pro řádné účty a ne podúčty.
Tištěný materiál
Špiková prezentovala návrhy na dva tištěné materiály, které se týkají prezentaci výstupů projektu OPTP :
1) Leták A3, barevný, CZ/A s tématem pro obecnou veřejnost na zapojení se do MAS, co je CLLD a jaký je
potenciál – předběžně cena jen za tisk 4 tis. ks ve výši 6 tis. Kč
2) Odborná dvoujazyčná informační brožura cca 16 stran s výstupy projektu, konkrétnější informací o
činnosti MAS, realizací SPL, příkladů dobré praxe a typové ukázky projektů, návaznost na EU a realizaci
CLLD, způsoby partnerství, kontakty apod. – předběžná cena jen za tisk 2 tis. ks je cca 10 tis. Kč
Čerpání rozpočtu NS MAS
V podkladech bylo zasláno čerpání rozpočtu do 1. 6. 2014. Winter upozornil na proplacení nákladů PS MS, kdy ve
vyúčtování akce do Bruselu jsou náklady vyšší jak schválená celková částka a náklad na regionální občerstvení
formou Becherovky je pro něho nepřijatelný a neproplatitelný. Současně také upozornil na změnu aktivit PS MS,
kde však navrhuje, aby byly akce jednotlivě schvalovány, nebo aby byly nastaveny limity na ubytování a cestu – i
když jsou akce schváleny v rámci jednoho rozpočtu. Současně je také nutné klást důraz na předložené zprávy
z akcí.
Úkol 3/58: V rámci úpravy vnitřních směrnic nachystat limity pro zahraniční cesty.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: jednání 7/2014
SPOV
Radan Večerka informoval o svolání volného shromáždění za podporu podnikatelů přes CLLD v OP PIK.
Shromáždění bude před budovou MPO ve středu 25. 6. v 10:00 a pozvánka bude zaslána emailem na všechny
MAS a další partnery. V závěru požádal o další šíření informací o akci subjektům v regionu.

Další jednání Výboru bude 22. 7. v Olomouci v 10:00.
Jednání na Zemi živitelce bude v pondělí 1. 9. v Českých Budějovicích od 10:00

Ukončení v 14:00
Ověřil dne:

Zapsala: Olga Špiková

23. 6.

Romana Zemanová

24. 6.

Aleš Lahoda

