Olomouc, 22. července 2014

Zápis z

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

Místo

22. července 2014

KAZV Olomouc

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: JUDr. Radan Večerka
Ověřovatelé zápisu: Čarková, Kuthanová
Jednání zahájeno v 10:00
Z jednání pořízen audio záznam.
Zahájení provedl předseda František Winter a vyzval k doplnění programu – předseda doplnil návrh Memoranda
s MPO a přehled docházky členů Výboru na jednání, Špiková doplnila informace, které byly v podkladech –
Rámcová smlouva s AMSP, podklady od firmy Tima Liberec a potvrzení alokace na projekty spolupráce, Pošmurný
doplnil informace o Stálé konferenci.
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (8 členů).

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
V průběhu minulého jednání nebyla učiněna usnesení.

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Členům výboru
Tajemnici
Úkol 1/58: Připravit harmonogram a program seminářů v rámci projektu MMR.
Zodpovídá: tajemnice, Kolářová
Termín: jednání 7/2014
Splněno viz bod Projekty NS MAS
Úkol 3/58: V rámci úpravy vnitřních směrnic nachystat limity pro zahraniční cesty.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: jednání 7/2014
Splněno viz bod Úprava vnitřních směrnic
Ostatním
Úkol 2/58: Zjistit plánovanou podporu nezemědělských podnikatelů v jiných zemích.
Zodpovídá: Kolářová
Termín: jednání 7/2014
Částečně splněno viz zpráva ELARD jako příloha č. 1
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2.

Zprávy o činnosti za uplynulé období

Zpráva předsedy Wintera
24. 6. Praha MV PRV - informace o dalším kole PRV 2007-2014 na projekty spolupráce, podpora všech MAS,
které splní kritéria.
27. 6. Hradec Králové jednání Asociace krajů - diskuze i o MPO a zapojení CLLD do OP PIK, společně s dalšími
regionálními partnery SMS a SPOV.
Informace o jednání vlády 14.7., kdy v návaznosti na postoj MPO byl ministr zemědělství ohledně OP PIK proti
schválení, o dva hlasy byl tento OP schválen v dostupném znění.
2. – 3. 7.
Dříteč setkání vyjednávacích týmů regionálních partnerů - AK, ITI a MMR, diskuze o Stálé
konferenci – finální verze Statutu bude zaslána. Nově nastavený poměrem mezi malými a velkými městy dle
velikosti, NS MAS jedno místo v NSK i RSK.
8. 7.
Praha MMR jednání s paní náměstkyní Dostálovou a zástupci IROP, jednání s Pošmurným a Špikovou
na téma implementace – IROP fond pro režijní náklady, kvůli tomu nastaven SC 4.2. (4.1.na projekty), diskuze o
převodech z ostatních OP, na režie MAS alokovány 2 miliardy.
Dále diskuze se zástupcem ředitele IROP Mazalem o možnosti kombinace spec. cílů v jedné projektové FICHE a
otevření CLLD bez územních omezení – nutné jednání s EK,
MZe jednání s paní náměstkyní Beneš Špalkovou o postoji MPO a nastavení OP PIK před
jednáním vlády, byla požádána o to, aby MZe potvrdilo výši alokace na opatření projektů spolupráce, která je
stanovena při splněních kritérií pro všechny způsobilé MAS (vyjednávání o úvěrech k zajištění projektů, které
budou mít realizaci již od 1. 9., ale žádosti/smlouvy budou až ke konci roku 2014).
MŽP jednání s panem náměstkem Křížem a ředitelem SFŽP Valdmanem o projektu NS MAS
Zelená úsporám, dohoda o možnosti mimosoudního jednání o plnění ŽOP ze strany SFŽP, domluva na opětovné
kontrole plnění NS MAS na SFŽP do konce června - zatím bez zprávy. Ze strany SFŽP byla nastíněna možnost
snížení plnění pro jednotlivé MAS (cca ½ plnění – snížení počtu hodin za jednotlivé konzultace) - musí se však
najít systém pro vyplacení ukončeného projektu. Další jednání na konce července respektive počátkem srpna po
kontrole SFŽP.
V rámci diskuze Čarková podpořila takovouto formu plnění, ale musí být stejně plněno i vůči jednotlivým MAS.
Pošmurný také podpořil takovéto řešení a upozornil na potřebu již tento projekt uzavřít. Krist doplnil, že plnění
by bylo bez nákladů NS MAS za administraci projektu, tisku brožur atd. Osobně navrhl, aby byla plně vymáhána
nárokovaná částka, která byla požadována v rámci tří ŽOP. Ondráčková reagovala, že soudní řešení by mohlo mít
negativní vliv na NS MAS.
Winter opětovně informovoval o způsobu kontroly poradenství na základě kterých SFŽP argumentuje –
telefonické a emailové kontroly. Večerka se přiklonil k soudnímu řešení. Machová se dotazovala, jaké finance by
stálo NS MAS soudní řešení. Winter reagoval, že soudní výlohy jsou soudní poplatek a 4% odměna pro právní
kancelář, oba náklady jsou nárokovatelné v rámci soudního řízení poté po SFŽP (v případě úspěchu).
V rámci diskuze byly vyžádány informace o kontrolách jednotlivými zástupci KS, kteří v regionech ověří a případně
dodají ČP klientů vyvracející výsledky kontroly. Večerka tuto aktivitu podpořil jako proti argumentační.
Úkol 1/59: Zaslat písemně zástupcům KS výsledky kontrol.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
Úkol 2/59: Ověřit výsledky kontrol v rámci jednotlivých MAS a případně dodat ČP o plnění.
Zodpovídá: zástupci KS
Termín: do 10.8.
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Zpráva místopředsedy Floriana
IV.2.1.
Dne 14.7. se na MZe konalo společné jednání PS MV EAFRD a TPS LEADER k přípravě pravidel opatření IV.2.1.
Projekty spolupráce, které by měly být vyhlášeny v dodatečném 22. kole PRV v závěru tohoto roku. Na základě
dřívějších jednání se MZe rozhodlo podpořit MAS při shromáždění a vyhodnocení jejich zkušeností z období
2007-13, které lze aplikovat pro období 2014-20. Projekty spolupráce budou zaměřeny na 3 témata:
-

přidaná hodnota projektů spolupráce
evaluace a monitoring strategie MAS
uplatňování principů LEADER při výběru projektů

Předmětem projektu bude „metodika“ nebo spíše „souhrn praktických příkladů“, která vznikne na základě
výměny zkušeností všech zúčastněných MAS (každý projekt spolupráce si musí vybrat jedno společné téma).
Např. v případě evaluace si partnerské MAS vzájemně představí způsob, jakým realizovaly resp. realizují evaluaci
SPL ve stávajícím období, shrnou dobré i špatné zkušenosti a z toho vzniknou doporučení pro nastavení
evaluačních postupů pro novou strategii. Předmětem projektu není samotné provedení evaluace (to si MAS
zajišťují v rámci způsobilých výdajů IV.1.1.). Výsledné „metodiky“ budou v závěru odprezentovány ostatním MAS
v ČR na společném semináři (pravděpodobně 3-4 denní akce s podmínkou účasti alespoň na 1 dni) a zveřejněny
na webu NS MAS ČR.
Způsobilým žadatelem budou MAS podpořené v rámci IV.1.1., III.4.1. a další MAS, které se územně s těmito MAS
nepřekrývají. Z toho vyplývá, že způsobilé by měly být všechny dosud evidované MAS s výjimkou tří, které vznikly
oddělením od MAS podpořených v rámci IV.1.1. Na realizaci projektu se budou moci podílet min. 4 MAS, přičemž
doporučujeme, aby byly všechny v rámci jednoho NUTS II z důvodu snazší administrace ŽOP. Zveřejnění pravidel
se předpokládá nejdříve koncem srpna t.r., způsobilé výdaje bude možno uplatňovat od 1.9.2014 (z důvodu
návaznosti na OPTP), nicméně Žádosti o dotaci se budou předkládat až později, v závěru roku. Žádosti nebude
hodnotit komise jako dosud, ale budou obodovány podle objektivně stanovených preferenčních kritérií,
hodnocení bude probíhat pravděpodobně na RO SZIF. Podpořeny budou všechny projekty, které dosáhnou
minimálního bodového zisku, pro každou MAS je v alokaci vyčleněno max. 500.000 Kč. Jako způsobilé výdaje
bude možné uplatnit:
•
•
•

001 – Mzdy – hrubá mzda max. 200 Kč/hod, 1 pracovník nesmí mít u MAS více než 1 úvazek, mzdy
celkově musí tvořit min. 80% výdajů projektu
002 – Provozní výdaje – cestovné, PHM, nájem, telefon, internet, kancelářské potřeby
003 – Služby – externí odborné služby, max. 100 000 Kč na projekt

Kopecký byl také přítomen jednání TPS a podle něj by ze strany NS MAS mělo vzniknout centrální místo na webu
(např. přes Doodle), kde by MAS, které chtějí do výzvy jít, vyplnily, která hlavní a náhradní témata preferují a pod
jakou OP SZIF spadají. Tím by se usnadnilo vzájemné slučování do 4-členných skupin. Současně také podpořil
vyzvání ke garanci dostatečného množství prostředků ze strany MZe prohlášením. Doplněno bylo, že ŽOP musí
být do 30. 6. 2015, funkce KMAS by měla být potlačena a každá MAS by měla podávat svoji vlastní žádost o
proplacení. V rámci preferenčních kritérií je i definice spolupráce MAS podpořených a nepodpořených.
Lahoda se dotazoval, zda je nějaký další výhled možných finančních prostředků pro činnost MAS a zda zapojit
kraje do této podpory. Pošmurný doplnil, že uznatelné výdaje na nové období by měli být od data podání žádosti
na strategii, tzn. cca od konce února, začátku března 2015. Kopecký dále informoval, že na základě centrální
dohody s ČS rozšířili podmínky i na stávající úvěr a s ČS je prý velmi dobrá spolupráce.
Večerka se dotazoval, zda NS MAS oslovila pana Haška jako zástupce vedení Asociace krajů o podporu MAS ze
strany krajů. Winter reagoval, že AK toto podpoří, ale jednotliví hejtmani ji nemusí respektovat.
Krist v závěru diskuze doplnil, že MAS mají možnost mít i vlastní zdroje, které by si měly budovat. Tyto zdroje
budou nutné i pro spolufinancování například provozních nákladů nebo projektů spolupráce.
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Úkol 3/59: Vytvořit systém možnosti najít partnery pro projekt spolupráce.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
Standardy MAS
Ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze pořádá MZe semináře ke Standardům MAS za účasti
externích právníků (JUDr. Deverová, JUDr. Svejkovský). Pro spolky a z.s.p.o. jsou určeny semináře 24. a 30. 7.,
zatímco termín 29. 7. je určen pro o.p.s. a ústavy. Účast na semináři je bezplatná. Po seminářích budou
zveřejněny na stránkách odpovědi na často kladené dotazy shromážděné NS MAS ČR a přes webový formulář
SZIFu.
ABK
Podněty č. 315 a 317 týkající se MAS převzaté od Hanačíka byly již vyřešeny dříve a bylo navrženo jejich vyřazení.
V návaznosti na tyto podněty ale bude projednán se SZIF postup zveřejňování změn v pravidlech, zpřístupnění
interních metodických pokynů a postup odvolávání žadatelů.
Zpráva místopředsedy Krista
Deloitte Advisory s.r.o. – NS MAS oslovena v rámci jejich činnosti pro OPŽP. V návaznosti na jednání byla NS MAS
požádána o podpůrné stanovisko NS MAS na budoucí možnou spolupráci k projektu Podunajská strategie
(možnost získání financí, MAS budou dále informovány).
Jednání k OP ŽP – dlouhodobě bylo slibováno zapojení CLLD ve výši alokace 2 mld. Kč, ve finále jen SC 4.2.
Biodiverzita a redukování alokace na 500 mil. Kč. Osobně za svoji MAS přemýšlí, zda se vůbec za takových
podmínek přihlásit do realizace v takto malé alokaci. Zatím nebyla další jednání platformy a oficiální diskuze o
závěrečném znění.
Pošmurný doplnil, že jednal s náměstkem Křížem a na MŽP je rozpor odboru na Evropské fondy a na OSU IV. –
základem je neznalost těchto aktivit a nechuť se dělit o tyto finance. Pravděpodobně budou podmínky na
zapojení MAS, které mají CHKO, NP a NATURA 2000 (což ale dělá cca 95 % MAS).
Krist dále uvedl, že MAS mohou být žadatelem do individuálních projektů, kde je nyní 65 miliard Kč a MAS tak
mohou realizovat strategii individuálně svými projekty mimo alokaci CLLD.
Pošmurný doplnil, že by měly být individuální výzvy na projekty spolupráce MAS (např. v oblasti odpadů) a
individuální projekty- mimo alokaci na CLLD. MAS a CLLD s výběrem projektů bude pouze na SC 4.2.
Krist v závěru informoval o vývoji projektu SMO – MOS, kde se již tvoří návrhová část a již netrvají na tom, aby
spolupracující územní celky byly přesně na ORP, ale do cca 20 obcí. Hošek doplnil, že je i dohoda, aby malé ORP
mohly spolupracovat i s dalším ORP, nesmí však docházet k překryvu.
Prezident ELARD (Sršeň) viz příloha č. 1
Členům řídících orgánů (platforem) OP
Vláda schválila na posledních dvou jednáních všech devět operačních programů pro programové období 20142020, přes které by Česká republika mohla do roku 2020 čerpat peníze z EU. Získat by mohla 21,6 mld. euro
(téměř 600 miliard korun). Schváleny byly programy Zaměstnanost, Životní prostředí, Doprava, Výzkum, Vývoj a
vzdělávání, Praha – pól růstu, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální program. V pondělí 14. července
2014 dále vláda schválila programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc.
Do oficiální reakce EK nebudou zatím další platformy.
IROP (Pošmurný) – dne 21. 7. byly vládou schvalovány dva metodické pokyny MPIN a NDUD - nebyly schváleny,
odloženo na 14 dní. Krist doplil, že je nutné tvořit výklad z OP a tím ještě ovlivnit textace v dalších dokumentech
jako pravidla a metodiky. V rámci implementace IROP budou ořezány kompetence - například kontrola projektů
v realizaci.
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3. Memorandum – návrh MPO, Rámcová smlouva s AMSP
V podkladech byl zaslán návrh, který byl již několikrát ze strany NS MAS připomínkován, většina změn nebyla ze
strany MPO přijata – hlavně bodové ohodnocení projektů v souladu s SCLLD a proti souladu s jakoukoliv
podobnou strategií, definování subregionálních/venkovských oblastí a jím zaručená alokace a další. Dle
Pošmurného je Memorandum v podstatě jenom o vyčlenění alokace 45 % pro podporu mikropodniků ze
subregionálních/venkovských oblastí, ke které se stejně MPO zavázalo v OP.
Na to navázala diskuze o Rámcové dohodě o spolupráci s Asociací malých a středních podniků a podkladovém
materiálu, který byl pro MPO jako jeden z argumentů pro nezapojení CLLD do OP PIK. Ondráčková reagovala, že
na platformě k OP PIK nebyla ze strany AMSP podpora CLLD v OP.
Špiková informovala o druhé straně spolupráce, která byla domluvena na podporu Rodinných firem a podnikání
mladých nebo žen, kde byla dohodnuta společná prezentace na ZŽ dvěma semináři – pátek odpoledne a sobota
dopoledne.
Ve výsledku diskuze bylo schválení Rámcové smlouvy s AMSP přeloženo na jednání na Zemi živitelce, kde bude
možná diskuze s generální ředitelkou AMSP o nejasnostech, které byly vzneseny.
Úkol 4/59: Vyvolat jednání s AMSP o Rámcové smlouvě o spolupráci a podpoře CLLD.
Zodpovídá: tajemnice, předseda
Termín: konec srpna
V závěru diskuze o Memorandu MPO byl obecný souhlas s tím, že Memorandum v této podobě je nepřijatelné a z
velké části pouze duplicitně opakuje jiné materiály, jako je DoP nebo OP. Účast NS MAS v rámci MV je pro MPO
podmínkou již z EK – zapojit partnery, kteří na OP spolupracovali také v MV.
Večerka dále informoval, že bylo vyvoláno jednání na CzechInvest (11.7.). Zde bylo ještě mezi schvalováním OP
projednáváno Memorandum a zapojení MAS s úkolem animace v území pro OP PIK. CzechInvest se nebrání
spolupráci s MAS, ale nastavení implementace OP PIK je v počátcích. Výsledkem bohužel nebyla změna návrhů.
Úkol 5/59: Reagovat na návrh Memoranda odmítnutím s tím, že OP dané skutečnosti již obsahuje a
Memorandum v tomto znění pouze opakuje OP. Vydat TZ s reakcí a poděkovat partnerům.
Zodpovídá: předseda
Termín: ihned

4. Vnitřní směrnice organizace (Špiková)
Špiková přednesla změny dle zaslaného podkladu pro jednání. V průběhu byly vzneseny určité změny, které
budou do dalšího jednání zapracovány. Výbor dostane nové znění před dalším jednáním.
Úkol 6/59: Přepracovat návrh na úpravu vnitřních směrnic, organizačního řádu a jednacího řádu Výboru.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: jednání 9/2014

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

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

Schválena změna projektu v rozšíření o tisk výsledků formou letáku a brožury. Prozatím plánované čerpání ve výši
2 mil. Kč z celkového rozpočtu 2,5 mil. Kč.
-

MMR (semináře v regionech, podklady k CLLD v rámci EU)

Špiková informovala o nastavení seminářů, kde byla původně předpokládána její účast. Termíny mohou být
jakékoliv v období říjen a listopad 2014. V diskuzi byl nastaven systém zajištění – kompletním dodavatelem bude
KS nebo MAS. Rozpočet je 28,5 tis. za jednání. Tématem je školení členské základny na vhodné fungování a
zapojení nástrojů územních politik – min. proškoleno 25 osob za kraj.
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V rámci programu vystoupí zástupce krajské sítě s jednotnou prezentací na dané téma, předpokládá se účast
zástupce kraje a je možné pozvat další hosty k tématu dle regionu.

6. Informace o plánovaných konferencích a propagačních akcích v roce 2014
Agrokomplex Nitra (21. – 24. 8. Slovensko)
NS MAS se bude účastnit za podpory CSV k prezentaci PRV, MAS a příkladů dobré praxe. Předložen byl rozpočet
ve výši 50 tis. Kč na zajištění prezentace včetně občerstvení a zajištění expertů.

Země živitelka (28. 8. – 2. 9. České Budějovice)
NS MAS bude mít na starosti zajištění pavilonu Z včetně zajištění Večeru venkova v rámci spolupráce s CSV.
Rozpočet je ve výši cca 130 tis. Kč na zajištění prezentace a zázemí a 130 tis. Kč na kompletní zajištění
prezentačního Večera venkova.
Usnesení 1/59: Výbor NS MAS schvaluje rámcové rozpočty na zajištění prezentace NS MAS na Agrokomplexu a
Zemi živitelce v předložené výši (včetně projektů pro CSV).
všichni pro
schváleno

Národní konference venkov 2014 (15. - 17.10. Konstantinovy lázně)
První den ST 15. 10. je určen pro jednání partnerských organizací - nabízíme komukoliv, počítáme s jednáním
Výboru NS MAS ČR, ale i pracovních jednání různých projektu spolupráce apod., začátek oficiálního programu
bude tentýž den od 18 hod. zahajovacím večerem. Hlavní konferenční program bude ve CT 16. 10. dopoledne
plenární zasedání, odpoledne exkurze, večer Rodinný pivovar Chodovar. Poslední den PA 17. 10. je určen pro
exkurze. Bude připraveno několik nabídek prodloužení pobytu před i po konferenci ať už přímo v
Konstantinových Lázních, nebo v Plzni, kde se již bude rozbíhat program Evropského hlavního města kultury
2015.
V současné době hledáme a oslovujeme přednášející do bloku KOSTEL - využití památek / ŠKOLA - zapojení
mládeže / STATEK - udržitelné zemědělství / HOSPODA - venkovský cestovní ruch. Uvítáme případná doporučení
na adresu info@konferencevenkov2014.cz
Program a přihlášky budou zveřejněny počátkem srpna na www.konferencevenkov2014.cz

Modlitba za domov „Rodina mi dává kořeny i křídla“ (27. 10. – 3. 11. 2014)
Ke schválení předložena Dohoda o spolupráci na akci MODLITBA ZA DOMOV 2014 s tématem „Rodina mi dává
kořeny i křídla“ s MAS Říčansko, kde je požadováno zajištění dle schváleného rozpočtu ve výši 32 tis. Kč.
Usnesení 2/59: Výbor NS MAS schvaluje Dohodu o spolupráci s MAS Říčansko na realizaci akce Modlitba za
domov v roce 2014.
všichni pro
schváleno

7. Různé
Zpráva z akce LAG SUMMER FESTIVAL 2014 (4. – 6. 7. Chorvatsko)
Čarková informovala o uskutečněné akci a zdůraznila očividné zapojení regionálních producentů do prezentace
MAS. Více viz zpráva na webu. Zajištění bylo projektem CSV na společnou dopravu a zajištění prezentace PRV
včetně regionálních produktů a zajištění lektorů. Celková výše financí na zajištění byla 98 tis. Kč. V této době
probíhá vyúčtování.
Špiková informovala o možnosti zajištění akce LeaderFEST 2015 za podpory CSV při realizaci do dubna 2015 (při
schválení plánu činnosti). Krist navrhl na realizátora Královéhradecký kraj jako organizaci, která požádala o
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realizaci již v roce 2013. Návrh je také na zajištění výstupů prezentace projektů spolupráce, které se připravují na
podzim. Kuthanová informovala, že na dalším jednání bude referovat o zapojení Královéhradeckého kraje dle
jejich jednání.
Tima Liberec
Špiková informovala o zaslaném projektu, který realizovala Tima Liberec z OPVK s možností MAS zapojit se do Elearningového kurzu. Výbor doporučil rozeslat informaci jednotlivým MAS.
Stálá konference a Komora pro integrované nástroje
Pošmurný informoval, že v rámci Národní Stálé konference (NSK) a její Komory pro integrované nástroje (zástupci
ITI, IPRÚ a CLLD) je možný prostor pro územní partnery, kde má být NS MAS plně zahrnuta. Je potřeba v rámci
Výboru dojednat zástupce a náhradníka do NSK a zástupce do Komory pro IN.
NSK bude schvalovat k realizaci integrované strategie jako je ITI, IPRU a CLLD. Dále bude mít připomínky k výzvám
OP. V dnešní době tvoří PS pro integrované nástroje a územní dimenzi.
V návrhu je do NSK jmenován jako zástupce předseda a jeho náhradníkem bude 1 místopředseda. Do Komory
pro IN zahrnout všech 13 členů Výboru (pokud kraj neurčí jinak).
Až bude k dispozici finální znění Statutu NSK a RSK bude dále rozesláno. Regionální stálá konference se řeší
v krajích, KS byly již většinou osloveny na nultém jednání. Současně bude zástupce RSK jmenován do NSK (může
být i zástupce za KS.
Usnesení 3/59: Výbor NS MAS schvaluje zástupce do Národní Stálé konference předsedu organizace a jeho
náhradníka 1 místopředsedu. Dále schvaluje nominaci do Komory pro integrované nástroje zástupce z každého
kraje (implicitně člen Výboru).
všichni pro
schváleno
Fúze MAS
Špiková přednesla informace o fúzi dvou MAS, která probíhá na Moravskoslezsku (Hrubý a Nízký Jeseník).
Schválení fúze je ze strany MZe/SZIF podmíněno podrobným přehledem o převzetí práv a povinností
k jednotlivým projektům a realizaci jednotlivých SPL – co a kdo bude mít na starosti, jak je informována veřejnost
apod.
Dotaz Standardizace
Zástupce z JČ Machová se dotazovala na zkušenosti s nastavením standardizace pro o.p.s., z důvodu
provedeného jednání v jejich kraji s právníky Masarykovy univerzity a rozboru dokumentů daných o.p.s., je dle
jejich zkušeností s navrženými úpravami v pořádku, je potřeba zamezit různému výkladu Standardů.
Pošmurný reagoval, že v rámci standardů a o.p.s. se řeší odpovědnosti, které jsou v pracovních smlouvách –
odpovědnost finanční a realizační za SCLLD - MAS organizační složka o.p.s. a o.p.s. je realizátorem projektu.
Docházka na jednání Výboru
Předseda představil statistiku docházky členů Výboru popřípadě jejich náhradníků. Tento přehled je zveřejněn
jako příloha č. 2
Další jednání Výboru bude na Zemi živitelce v pondělí 1. 9. v Českých Budějovicích od 10:00
Dále pak bude jednání na NKV 2014 ve středu 15. 10. odpoledne.
Ukončení v 13:30
Ověřil dne:

28. 7. 2014

Anna Čarkova

30. 7. 2014

Jana Kuthanová

Zapsala: Olga Špiková

