PS Mezinárodní spolupráce 4.12.2015 Kolín
Začátek - 9:00, konec cca 12:00
Kolín - nákupní centrum Futurum - Kavárna Friends of coffee
Účastníci PS MS: Marcelka Pánková, Jana Bujáková, Dagmar Quisková, Katka Kapková, Alena
Kolářová, Salome Bakashvilliy, Shorena, Tariel, Archiel, Gusta Charouzek, Radim Sršeň,
Program:
1. Setkání se zástupci gruzínské LAG Kazbegi
2. Novinky z ELARD a PREPARE
3. Balkánská setkání
4. Projekty spolupráce, nesnáze, režie, záměry
5. Plány a rozpočet na rok 2016
6. VH 2016 Havlíčkův Brod

1. Jednání se zástupci gruzínské MAS o problémech v MAS, o možnostech rozvoje regionu, možných
dotacích na společné projekty. Postupech prací v LAG Kazbegi a na strategii.
Gruzínská delegace:
Na gruzínském MZE se tvoří nový program rozvoje venkova a potřebují legislativní a
metodickou pomoc. Gruzínské MZE tvoří PRV poprvé a neví, jak program rozvoje venkova vytvořit
Navrhují projekty spolupráce-témata-propagace území jednotlivých MASek našich u nich a
naopak.
Mají problém s motivací lidí a jejich mobilizací, aby se zapojili do MAS a plánování strategie
více lidí, ale situace je mnohem lepší než v ČR (zapojilo se cca 5% populace MAS)
Dále se řešilo, jak fungovat po 2 letech, tedy po době financování LAG ze strany EK
- PS MS slíbila, že zkusí pro rozvoj spolupráce podat s Gruzinci společný projekt do Youth in action
(výměny mladých, tedy sněmů mladých pro motivaci a inspiraci) a Erasmus (pro výměnu
podnikatelů).
2. Jednání o novém předsednictví pro ELARD
Radim podporuje estonskou kandidátku
Setkání ELARDu –leden 2016: Marcela zjistí rozpočet pro Zámek Liblice –dodá do poloviny
příštího týdne Alence a Radimovi
- nebo druhá možnost únor v Bruselu
3. Novinky ze Srbska, Slovinska, Makedonie
- Roman poskytl telefonicky informace o možné návštěvě Makedonských MAS z jara 2016, ale kvůli
volbám spíše až v létě 2016. Chtějí se setkat s MZE a také s MAS.
- Srbské MAS také stojí o to, aby české MAS a MZE jim předávali know-how a chtěli by se zapojit do
společných projektů
- Slovinská síť chystá návštěvu do ČR v dubnu a chtěla by navštívit jak MAS tak i zástupce MZE,
organizace částečně placená z CSV a částečně od Slovinců, přijede autobus, slovinské MAS mají zájem
o spolupráci s českými MAS.
4. Projekty spolupráce - PSMS řešila způsobilost partnerů, ze zemí kde není LEADER podporovaný z
EU financí. Telefonicky se řešilo s Lucií Krumpholcovou a oni nevědí jak naplnit a hlavně
odkontrolovat podmínku nařízení EK, kde partnerské organizace musí mít regionální rozvojové
strategie a musí je naplňovat/implementovat. Prý byla PS Leader již vícekrát vyzvána, aby jim
pomohli s tím, jak doložit tuto podmínku nařízení, ale zatím nebyla od PS Leader žádná zpětná vazba.

Toto identifikovala PS MS jako velký problém a chce ho řešit hlavně s ohledem na uvažovanou
spolupráci s balkánským regionem, Gruzií, ale i nevybranými MAS z jiných regionů (Polsko,
Slovensko,…). Budou tyto nevybranné MAS naplňovat strategii, když na to nebudou peníze, nebo
stačí MZE naplňování například jen prostřednictvím daného projektu spolupráce (asi ne). Úkol:
Poptat se zemí, kde tento problém je, jaké osvědčení jsou jejich MZE/regionální vlády schopné vydat
MAS. A předat tuto informaci na MZE.
5. Plán práce na příští rok – Ve stručnosti byl představen plán práce a rozpočet na rok 2016. Výzva je
dodat podněty do plánu práce a s tím souvisejícího rozpočtu.
6. V Havlíčkově Brodě proběhne 16.3.2016 Konference Resilience a 17.3.2016 VH NS MAS ČR. V rámci
této akce by bylo dobré kdyby PS MS udělala cooperation corner, tedy místo s velkou nástěnkou, kde
by visely výzvy zahraničních MAS k hledání partnerů pro projekty spolupráce MAS. Nejvhodnější by
bylo mít přehled o co nejvíce zemích a jejich možnostech spolupráce s MAS, proto je úkol posondovat
v co nejvíce zemích možnosti spolupráce, časový harmonogram, témata a také nabídky jednotlivých
MAS. PS MS by se tedy nejspíše sešla již 15.3. v pozdním odpoledni.
7. Termín dalšího zasedání PS MS není stanoven, ale je předpokládán na konec ledna.

