Zápis PS MS ZŽ ČB 30.8.2015 17:00
účast: Zuzka Guthová, Anička Čárková, Dagmar Quisková, Alča Kolářová, Gusta Charouzek, Radim
Sršeň, Petr Kulíšek
1. Aktuality z ELARD a rok 2016
V současné době se dokončuje Newsletter a také se pracuje na brožuře, která poskytne přehled o
možnostech MAS financovat projekty z programů EK a dalších fondů (např. Dunaj, V4). Anglická verze
newsletteru vyjde koncem září, bude přeložen do čj. Brožura v listopadu. Do čj bude přeložen alespoň
souhrn.
V roce 2016 se bude NS MAS ucházet o místopředsednictví, o předsednictví se uchází Estonsko a
Portugalsko, obě silné země mají napříč organizací podporu a pravděpodobně se vytvoří nový (4letý)
model předsednictví. Bude snaha zachovat českého zaměstnance i v příštím roce a prodloužit
program pro stážisty.
2. ERP, úkoly a pomoc s ERP, Field visit, Spider
V nejbližší době bude sestavena 5ti členná česká delegace vyslaná na ERP. Účastníci ERP se budou
sjíždět prostřednictvím tzv. Spideru - z určitých míst bude vypraven do místa konání (Schärding)
společný mikrobus (vypravuje CSV). Pro ČR a Lotyšsko bude společný jeden „paprsek“ spideru,
organizačně a administrativně zajistí především Zuzka Guthová a Katka Kapková. Field visit má na
starosti Zuzka.
3. Projekt Gruzie
Referování z první cesty, viz samostatný zápis na webu NS MAS. Příprava na další cesty v září a říjnu
do Gruzie.
4. Kontakty na jednotlivé regiony a zástupce
Budou se využívat kontakty ELARD, ty budou aktualizované a není tedy důvod vytvářet další databázi.
5. Aktivity a kompetence PS MS dané Výborem NS MAS
Aktivity:
- podporu ELARDU, ERP, PREPARE
- přenášení metody LEADER na Balkán (Makedonie, BiH, Černá Hora, Chorvatsko)
- zavádění metody LEADER do Gruzie (např. realizace projektu LAG Kazbegi s Člověkem v tísni)

- získávání kontaktů na Ukrajině a po uklidnění situace, snaha aktivně se zde zapojit
- skupina bude sledovat vývoj postupu v zavádění CLLD a multifondového financování v zemích EU
- provázení zástupců MAS z jiných států po ČR a příprava jejich programů
- pomoc s oboustranným předáváním kontaktů mezi MAS sdruženými v NS MAS a zahraničními MAS
- prosazování zájmů MAS sdružených v NS MAS na Evropské úrovni
Pravomoci:
- realizace PS MS svěřených aktivit (výše)
- realizace PS MS svěřených úkolů a projektů ze strany Výboru

6. Vyhledávání dotací pro mezinárodní projekty
Nikdo z účastníků se nechtěl zavázat k této činnosti, ale ve spolupráci s ELARD vznikne přehled k
těmto zdrojům financí. Tedy bude známo, jaké další programy na evropské úrovni jsou, zároveň bude
upozorňovat na výzvy, které zjistí v rámci své každodenní agendy, ale prozatím nikdo není ochoten
tyto programy cíleně a systematicky sledovat a posílat upozornění.
7. Balkánské novinky
Z Makedonie se v současné době dohaduje výprava delegace náměstka ministra do ČR, také za
náměstkem ministra panem Pavlem Sekáčem. Na základě této schůzky by mohl vzniknout projekt
Twining ve spolupráci obou ministerstev a také MAS v předávání zkušeností s metodou LEADER.
Dále také proběhla schůzka s Chorvatskými sítěmi a závěr je, že přeloží do chorvatštiny nabídky
spolupráce českým MAS a rozešlou je mezi chorvatské MAS. Na téma spolupráce se bude konat další
schůzka v druhé půli září v Chorvatsku s Dragicou Roscic.
Další jednání je plánováno na 20. října, Pardubice, dopolední hodiny.
Zapsal: Gusta Charouzek a Alena Kolářová

