zápis setkání pracovní skupiny mezinárodní spolupráce
Pardubice, 9. 11. 2015, 10.00 - 13.30
účast: Gusta Charouzek, Alena Kolářová, Kristýna Holmová, Dagmar Quisková, Eva
Slámová, Kateřina Kapková (a Roman Haken přes konf.)
1. ELARD
výsledky roku 2015:
ELARD je poradním orgánem komise pro DG Agri, pro DG Regio, ELARD je členem
ENRD a jedná o zapojení do DG Emloyement
ELARD pracuje na zprávě z vlastní iniciativy na komisaře DG Regio v otázce IROPu
ELARD získal 2 nové členy, a to Srbsko a Bosnu a Herzegovinu
ELARD pracuje na Newsletteru a brožuře Možnosti financování projektů MAS
české předsednictví usiluje o místopředsednictví pro příští rok, hlavní bod programu
budou členské poplatky
ELARD se snaží získat zbylé pohledávky členů z členských příspěvků za rok 2015,
pravidelně je oslovuje a snaží se je přimět k zaplacení
Brožura „Možnosti financování projektů MAS“ původně měla obsahovat komunitní
programy, ale začíná se dostávat do makroregionálního levelu
- Eva monitoruje nadnárodní projekty
- někdo další musí zmonitorovat Interregy
- podobný projekt dělá SMS a Gusta nám nástřel pošle pro inspiraci
Newsletter
Nejspíš bude na světě ke konci listopadu, problém je s grafikou, protože ji nemůže
ELARD platit. Tato grafička taky nechce dělat komiksy
- Alenka kontaktuje Péťu Šupákovou a poprosí o pomoc grafika, který pomohl při
EVP
Na budoucí místopředsednictví byla snaha ELARDu našetřit peníze, tak aby se
zaplatila Alča Kolářová, ale ne všechny členské státy zaplatily členský příspěvek, tak
ELARD z velké části táhne výdělečná činnost na projektu SMS. Na konci roku se
uvidí, jak se podařilo vybrat zbylé členské příspěvky, tak bude jasné, zda budou
finance na pokračování českého zaměstnance a případně, zda ho podpoří nová
prezidentská země.
Nová předsednická země
A) Estonsko by mělo přinést 100.000 Eur do ELARD, prezident: Kristýna
- podnět z PS je, zda-li by Radim či Vašek Pošmurný, nejlépe společně zkusili
přesvědčit ministra MZE či ministryni MMR s prosbou o finanční příspěvek do
ELARD za ČR 10.000 Eur na rok 2016.
B) Portugalsko, prezident: Pedro
- možný je společný návrh na předsednictví, aby se předešlo bojům – na ERP
proběhla schůzka těchto kandidátů s Radimem
Volby proběhnou 24.-26.11.
Alena Kolářová by ráda zachovala program pro stážisty a ráda by v ELARD ještě
vydržela. Doteď ELARD stážistům poskytoval ubytování, do budoucna to tak asi
nebude a bude se o tom jednat

ELARD by měl více pracovat s MAS v EU – PS MS řešili s Alenou, jak rozhýbat
členskou základnu:
Např. uspořádat 3 denní konferenci financovanou přes ENRD (letenky, …) ve městě
blízko letiště. Předávání praxe v LEADERu, zavřít je do sklípku, tmelit se, mluvit o
své práci ve skupinách, doporučujeme profi teambuildera a školitele
- Možné to spojit s novým předsednictvím, ideální termín je duben
2.European Rural Parliament
National champion a pořadatel Spideru (společní cesta s delegací z Litvy s
programem v MAS sdružení Růže a MAS Krajina Srdce) byla Zuzana Guthová (moc
za všechno děkujeme!)
ELARD (Radim Sršeň a Gusta Charouzek) byl jedním ze 3 hlavních pořadatelů (spolu
s PREPARE a ERCA)
Za MAS z ČR se účastnili Zuzana Guthová a Petr Kulíšek
Za Spider Kateřina Kapková
Za EHSV Roman Haken
Za SMO, SMS, církve Lucka Kořínková, pan Eliáš, pan Eliáš II
- Z Národních reportů byl vytvořen dokument s názvem All EUROPE shall live (99
stran), z něhož hlavní koordinátor Michael Dower vypíchl nejdůležitější body do
draftu nazvaného Manifesto (jedná se tedy o bottom up dokument od cca 10.000
obyvatel Evropy). Toto Manifesto bylo na workshopech a plenární schůzi přetvořeno
do závěrečné podoby, která bude dále prosazována v EP.
- Na Národním reportu ČR se podíleli členové PS MS a jejich MASky. Pro příště bude
PS MS ráda, pokud se zprávy zhostí určení zástupci Výborem, případně pokud bude
větší součinnost delegátů. Z oslovených delegátů se na tvorbě reportu bohužel
podílela pouze Zuzana Guthová. Tento report pak měli na ERP prosazovat.
Členové PS MS sledují a navštěvují Národní venkovské parlamenty ostatních zemí a
začínají pracovat na Českém venkovském parlamentu, který by mohl proběhnout na
konferenci Venkov 2016.
- za CSV a MZE do Rakouska přijeli Zuzana Dvořáková a Pavel Sekáč, probírali jsme
s nimi otázku českého evropského parlamentu a musíme vytvořit naši vizi tohoto
projektu, jako první krok
3. GRUZIE
Po v pořadí 5. návštěvě začíná tvorba Strategie na základě komunitního projednávání
+ dochází k vytváření právního zázemí MASky
- proběhly 2 workshopy a parlament mládeže pro celkem cca 200 lidí (zajímavé
rozdíly mezi mladými a dospělými: mladí preferují internet, zábavu a vzdělání a
dospělí vodovody a silnice)
- Zástupci ČR se sešli s velvyslancem, proběhla schůze na MZe s prezentací dobré
praxe a tvorbou 1. strategického plánu, ČR zaujala se svojí metodologií a zkušenostmi
- Začátkem prosince se plánuje návštěva Gruzinců v ČR po našich MASkách,
zájem mají o zemědělství. Trasa je Praha-Benešov-Vysočina-Kutná hora-ŠumperskoPraha. Je možné přidat se s ppt a příklady dobré praxe.
- Další výjezdy do Gruzie se plánují cca na únor, květen a září.
4. BALKÁN
Roman Haken:

Slovinsko
Ministr Mze má o partnery velký zájem, na jaro 2016 se plánují výjezdy tam i jejich
sem. V budoucnu se naváže spolupráce. V jednání je otázka uznatelných nákladů.
Zodpovědné jsou MAS Podlipansko a MAS Krajina Srdce
Chorvatsko
Roman Haken nemá zpětné vazby, zda České MAS navazují spolupráci s Chorvaty,
nebo zda s nimi alespoň komunikují. Je potřeba tyto informace znát a tím podpořit
vyjednávání. Prosíme NS, aby poslala do sítě email s otázkou, která MAS v ČR
spolupracuje s jinou MAS v zahraničí.
Makedonie
10 MAS z ČR má zájem o spolupráci. Na ERP měl Roman Haken schůzku s
náměstkem Sekáčem, a ten myšlenku spolupráce podpořil. Oba státy teď musí
vykomunikovat schůzku.
Další země Roman nesleduje, na Srbsko je navázaná A. Čarková, v Bosně je vyměněný
předseda a operují tam Chorvatské MASky.
5. PROJEKTY SPOLUPRÁCE
Spolupráci s Polskem je potřeba naplánovat do Vánoc!
Jak je nastavená spolupráce dnes:
- PRV je různě nastaveno. V ČR jsou uznatelné náklady jen na území ČR, v Polsku jen
na straně Polských účastníků jak v Polsku tak v ČR => kolize.
Členové PS MS do stejné doby zjistí, jaké podmínky PRV mají státy, se kterými
spolupracujeme, abychom znali možná nastavení projektů Spolupráce:
- Roman: Balkán
- Španělsko: ? (konference – MAS Vyhlídky prezentovala příklady dobré praxe: jsme
oproti Šp. Cca 2 roky napřed, řeší se tam multifondy a strategie od roku 2017)
- Něměcko: Eva
- Polsko: Dáša
- Rakousko: ?
- Estonsko: Kristýna
- Finsko: Kristýna
- Litva: ?
- VB: ?
- SK: ?
6. ROZPOČET
náklady na život PS MS:
- cca 208.000 Kč zaplaceno z jiných zdrojů
- cca 34.000 Kč jsou náklady skupiny.
7. RŮZNÉ
Gusta pošle návrh aktivit na rok 2016 a PS MS ho doplní
Další schůze proběhne 4.12.2015 od 9.00 v Kolíně (BUDE UPŘESNĚNO!)

