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Zápis setkání PS MS

Setkání pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce NS MAS v ČR

Termín: 16.3.2016
Místo: Havlíčkův Brod
Účastníci: Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Lada Nevečeřalová, Dagmar Quisková, Zuzana Guthová,
Eva Slámová, Petr Kulíšek, Jana Bujáková, Kateřina Kapková, Ivana Jágriková

1. PREPARE, Zuzana Guthová
- European Rural Parliament
- NS je partnerem bez spoluúčasti a odpovědnosti, projektu se přesto účastníme
- problémem projektu je financování koordinátorů, na které se do budoucna nejspíše finance
neseženou
- po Radimovi za ELARD do projektu nastoupí Kirsten (ex VP)
- Český venkovský parlament
- proběhne na podzim 2016 během národní konference Venkov (viz. poslední zápis ze setkání
organizátorů konference ze Sněmovny ČR z 2/2016, posledním stanoviskem je, že NS MAS ČR
bude administrátorem projektu)
- lokace konference venkov stále nebyla zajištěna
- Švédský venkovský parlament - proběhne v 5/2016 (27.-29.5.) > je potřeba zjistit informace o
fee a možné dopravě, řeší se účast Zuzany Guthové
2. ELARD, Radim Sršeň
- Estonské předsednictví přinese ELARDu 120.000 Euro (MAS v Estonsku platí poplatek NS 4.0006.000 Euro podle své velikosti), Estonsko pokračuje v práci ČR, ČR zůstává v core group ELARDu
i nadále
- ČR je vlajkovou lodí multifondu a CLLD pro podzim 2016/jaro 2017 > tím pádem je pod silným
drobnohledem ERDF, DG Regio, …
- oproti tomu kontrastem je např. Irsko, kde CLLD přestal fungovat, např. obce mohou mít své
zastoupení v MAS více jak 50%, manažeři MAS jsou najímáni na práci obcí atd.
- pro předcházení této špatné praxi doporučujeme NS MAS školení projektového managementu
a manažera organizace pro zvýšení role MAS v území, pro zvládnutí odpovědnosti manažerem a
jeho správné vedení celého projektového řízení
- v Evropě je ČR extra v animaci území v otázce vzdělávání – školství, inkluzi, a také v projektech
spolupráce (a to máme jednu z nejnižších alokací na PRV v Evropě)
- Alena Kolářová bude osobou pomáhající zprostředkovávat projekty mezinárodní spolupráce –
za ČR jich v evropském měřítku máme skoro nejméně (projekty mezinárodní spolupráce totiž
v ČR dělají dokola stále ty stejné MASky)
- podle CRR nebudou proplatitelné cesty na zahraniční konference
- konference ELARD v Estonsku - proběhne na podzim 2016 (cca v říjnu)
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3. GRUZIE, Radim Sršeň
- V projektu byly v únoru na 5 dnů v Gruzii, ve Tbilisi Radim a Gusta a školili celý projektový tým
na základy managementu, projektového řízení, využívání inovativních IT nástrojů v rámci práce
a sdílení dokumentů. Dalšími bloky školení byla strategie a podpora při metodickém vedení,
příprava elektronického prostředí pro podávání žádostí, podpora při přípravě Fichí a výzvy,
příprava cvičné výzvy apod. Školení byla velmi intenzivní, většinou až do 8 večer, aby se stihlo co
nejvíce. Pak také proběhla schůzka s vedením mise v PIN v Gruzii a hodnotila se spolupráce.
- v současné době se finalizuje Strategie a připravují se výzvy
- v Gruzii za NS realizovali projekt: Radim Sršeň, Zuzana Guthová, Alena Kolářová a Gusta
Charouzek
- Gruzinci mají zájem přebrat model z ČR a vyjednávají o PRV na Mze (za ČR s panem Taberym a
paní Krumpholcovou)
- z Erasmus + MAS Šumpersko plánuje společný studentský parlament s Gruzií
návštěva z GE v ČR
- 12.-16.4.2016
- program: mají zájem o horský region, řemesla, …
- 4 dny, 21 lidí + šéfové Člověka v tísni
- cest po ČR: Praha – Šumpersko – SPLAV – Hradecký venkov – kdo může, tak se přidá
- Gruzie má zájem o konkrétní projekty, a to především o horské značení, odpady, CHKO a jiné
environmentální činnosti, zemědělské produkty, technické inovace v zemědělství, práci s médii,
projektový management
- Člověk v tísni plánuje další pilotní region v Gruzii, NS by opět měla být partnerem
- Návazně na toto setkání proběhlo několik Skype konferenčních hovorů a začalo se pracovat na
další spolupráci v regionu Dusheti. Také se dále pracuje na podrobnosti výzvy a souladu se
strategií.
4. BALKÁNSKÝ REGION
- Koordinace: Roman Haken
Slovinsko: Česko – Slovinská konference zaměřená na CLLD
- MAS Krajina srdce a MAS Podlipansko jsou koordinátoři projektu
- v návaznosti na školení Slovinců v MAS Podlipansko a následné navázání spolupráce ČR a SLO
- projekt byl psán ve spolupráci s CSV
- vždy je nutné při pořádání mezinárodních akcí informovat PS MS!
Chorvatsko
- navazování spolupráce mezi MZe ČR a MZe Chorv.
- v roce 2017 předpokládáme společnou akci, ať už konferenci v ČR, nebo výjezd na ni do
Chorvatska, řešili Roman a Gusta se Zuzkou Dvořákovou a shání finance přes CSV.
- Také byl odeslán požadavek na chorvatskou síť, jestli by mohli zajistit finančně nějaké setkání
českých a chorvatských MAS, již tento rok a čekáme na odpověď.
- zájem dlouhodobě trvá, kontakty z obou stran jsou nasbírány a řešili se i témata, která nyní byla
použita pro potřeby českého CSV a chorvatské národní sítě pro rozvoj venkova.
- Roman si domluvil schůzku s chorvatským ministrem financí a zkouší možnosti finanční podpory
spolupráce MAS.
Makedonie
- zájem dlouhodobě trvá, kontakty z obou stran jsou nasbírány, 2 MAS navázaly kontakty
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Srbsko
- zájem o přenos know-how/partnerství s českými MAS – organizovaně ve fázi vyjednávání
- V dubnu proběhne setkání Romana s představiteli sítě.
Černá Hora, Kosovo, Albánie
- prozatím nespolupracujeme
Bosna a Hercegovina
- schůzka v polovině 4/2016, nemají vyjasněnou mezinárodní spolupráci

5.Další akce, Gusta Charouzek
- V rámci VH NS MAS v Havlíčkově Brodě byly MAS Královská stezka ve spolupráci s Alčou
Kolářovou vytvořeny karty/plakáty spolupráce za jednotlivé země, které se budou dále
upřesňovat, protože ve většině zemí EU, ještě podmínky nejsou zcela jasné a pak se budou
rozesílat jako finální podmínky.
LeaderFEST 2016, 2017
- na tuto konference je nutné pozvat mezinárodní partnery MAS! Budeme spolupracovat s Elard
a pokusíme se oslovit všechny členy ELARD a propagovat na webu a facebooku Elard.
Open Days – týden regionů v Bruselu, 10/2016
- bude obsahovat asi 100 panelů
- panel ČR na téma CLLD asi 1,5 hod
- v současné době na to nemáme finance, budeme dále diskutovat
LINC 2016
- proběhne poslední týden v 9/2016 v Maďarsku
- LINC 2020 bude v ČR – v Jeseníkách
1st TNC project planning meeting in Austria
- účastní se 14 lidí z ČR > dodají zápis
- 3 denní
- téma: lokální produkty, cestovní ruch, migrace
Výjezdní zasedání Štrasburk
- Termín 10.-12.5.2016
- Účast: Radim Sršeň, Alena Kolářová, Kateřina Kapková, Jana Bujáková, Ivona Majerová, Eva
Slámová, Ivana Jágriková, Lucie Růžičková (celkem 7 míst pro PSMS) > bude upřesněno G.
Charouzkovi do 4.4.2016
-

Jana Bujáková podala info o projetu CR v Bílých Karpatech – mimo LEADER, přímo z EU
Mezinárodní spolupráce s Polskem je stanovena na minimální hranici 50.000 zlotých
NS MAS v ČR zažádala v rámci PRV o příspěvek na propagaci a prezentaci ČR navenek na 8
výjezdů, do konce 4/2016 budou známy výsledky

-

Termín dalšího jednání nebyl stanoven a bude rozeslán emailem. Předpoklad druhá polovina
května 2016.
Zapsala Kateřina Kapková
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