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Setkání pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce NS MAS v ČR
Termín: 2.6.2016
Místo: Pardubice
Účastníci: Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Zuzana Guthová, Jana Bujáková, Iva Přichystalová,
Jana Košťálová

Program setkání:
1. Informace Elard, schůzky, členské poplatky, aktivity
2. Informace z Prepare, setkání Prepare
3. Informace z Balkánu a vzájemná spolupráce (Chorvatsko, Slovinsko,...)
4. Příprava českého venkovského parlamentu
5. Plánované akce PS na následující období
6. Podrobné informace za jednotlivé možnosti projektů spolupráce v různých zemí - potřeba
si rozdělit státy a zjistit informace pro NS MAS
7. Nabídky spolupráce přes ELARD
8. Projekt Gruzie
9. Konference OECD, výjezd do Štrasburku
10. Aktuální informace jednotlivých členů
1. Informace ELARD
- v týdnu od 13.6. proběhne valná hromada ELARD, na kterou jsou připraveny podklady pro
nový výpočet členských poplatků, všechny zvažované modely jsou pro ČR výhodnější.
V současnosti probíhají rozsáhlá jednání se sítěmi v EU, aby se více zapojily do činnosti ELARD
– jedná se hlavně o revizi forem členství jednotlivých sítí (aktivní členové, přidružení,
pozorovatelé).
- ELARD je členem konsorcia Merci Corps, Care a PIN pro projekt navazující na projekt MAS
Kazbegi, žádost o financování projektu podána v březnu 2016.
2. Informace z PREPARE
V týdnu od 13.6. bude v Bruselu setkání Prepare, kde se budou schvalovat stanovy Prepare.
Prepare získalo právní subjektivitu. Důvodem je především podávání projektů pod vlastním IČ
na rozvojové projekty cílící na regiony Balkánu a Černého moře. Další setkání je plánováno na
září do Albánie.
3. Informace Chorvatsko, Slovinsko, Turecko
A) Turecká výprava, 5-9. září 2016, 5 denní exkurze pro cca 25 zemědělských poradců a
farmářů na téma „rozvoj venkova a metoda LEADER“. Exkurze zahrnuje 3 celodenní návštěvy
vybraných MASek včetně prezentace úspěšných projektů, setkáni s místními aktéry od re
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realizátorů projektu až po klíčové stakeholdery na místní, regionální i národní úrovni, diskusi
o získaných zkušenostech a očekáváních do budoucna. Veškeré náklady (doprava, ubytováni,
stravováni, výstupy, tlumočení, průvodce v místě apod.) jsou pokryty organizátory exkurze.
Zajišťuje Jan Florián a vybrané MAS.
B) Slovinská exkurze do ČR, v půli října, 3 denní exkurze do ČR. CSV hradí jednodenní
konferenci s českými MAS na Monínci. Téma konference – příprava česko-slovinských projektů
spolupráce (cílem setkání je navazování spolupráce). České MAS předem dostanou projektové
karty k vyplnění (co chtějí dělat). Zajišťuje Monika Hienlová a Markéta Pošíková.
C) Výjezd do Chorvatska- plánování projektů spolupráce, přelom září a října, 5 denní výjezd
českých MAS do Chorvatska. Je domluven mikrobus pro cca 9-18 lidí (dle možností CSV a
zájmu). Tématem výjezdu je příprava projektů spolupráce. Zajišťuje Roman Haken a PS MS.
4. Příprava českého venkovského parlamentu
- Příprava workshopu ve spolupráci se SMS, workshop je zaměřen na téma lokální ekonomika
a environmentální oblast,
- SMS a NS MAS osloví jako hlavní řečníky Bedřicha Moldána a pana Zahradníka + další vhodné
kandidáty (Roman Haken). Na dalším setkání v Poslanecké sněmovně se nemůže zúčastnit
Zuzka Guthová, ale bude tam účasten Radim.
5. Plánované akce PS na následující období
- setkání s chorvatskými MAS, vše se bude odvíjet od aktivity Romana Hakena, Zuzky
Dvořákové a tedy i spolupráce chorvatské strany, bude snaha o setkání, viz bod 3.
- Konference LINC, která se bude konat v Maďarsku (mezi Budapeští a Bratislavou) v termínu
27. až 29. září, bližší informace naleznete na stránkách http://www.linc2016.eu/.
- Bližší podrobnosti k akcím budou řešeny na dalším setkání PS MS.
6. a 7. Podrobné informace za jednotlivé možnosti projektů spolupráce v různých zemích - - potřeba si rozdělit státy a zjistit informace pro NS MAS, nabídky spolupráce přes ELARD
Alča zajistí rozeslání brožury ohledně možností ne leaderovských projektů spolupráce na
evropské úrovni.
MMR má dotační titul na mezinárodní prezentaci, který využívá například SMO, Zuzka zjistí od
Lucky Kořínkové podrobnosti a možnosti žádání.
-ELARD posílá nabídky na projekty spolupráce, které jsou vhodné pro ČR, tak prosíme krajské
zástupce o další jejich distribuci. Alena Kolářová se pokusí zajistit přes ENRD a ELARD
aktualizaci karet k projektům spolupráce za jednotlivé země tak, aby bylo možno je rozeslat
postupně na členskou základnu.
8. Projekt Gruzie
- nový projekt LAG Dusheti- hlavní cíl projektu Snížení chudoby v horském a podhorském
regionu Dusheti pomocí CLLD.
- projekt prošel 1. přípravnou fází a byl předložen k hodnocení EK v rámci výzvy ENPARD, 2.
fáze - žádost. Na přípravě projektu pracuje Tbiliská kancelář PIN (People in Need) v součinnosti
s kanceláří v Praze. Za NS MAS se jednání a příprav materiálů účastní
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Gustav Charouzek a Radim Sršeň. Prozatím proběhly 3 schůzky a 4 skype konference a
především se interaktivně pracuje na verzi v google dokumentech. Zde popisujeme předfinální
verzi, kde by se již mnoho měnit nemělo. 3. Realizace projektu- Realizace projektu se, v
případě úspěchu, předpokládá od konce roku 2016 do roku 2019. Žadatelem je Člověk v tísni
a partnery v projektu jsou NS MAS, Rural Communities Development Agency (RCDA). RDCA je
organizací, která v regionu Dusheti zakládá sdružení malých zemědělců a snaží se o jejich
spolupráci. Do projektu budou dále zapojeny místní municipality (Gamgeoba, Sakrebulo,
Mtskheta-Mtianeti a další), Ministerstva zemědělství, regionálního rozvoje, infrastruktury,
Dusheti informační a komunikační centrum a mnoho z místních organizací, podnikatelů a
aktivních lidí. Hlavní aktivity NS MAS jsou: - zaškolení manažera MAS a dlouhodobá spolupráce
s manažerem MAS a týmem MAS - koordinace aktivit v rámci projektu a síťování v rámci Gruzie
- vedení a účast na oficiálních ENPARD konferencích - semináře a workshopy pro zaměstnance
MAS a pro členy a žadatele MAS - přípravné činnosti vedoucí k vzniku MAS - analýza území a
zdrojů - ustanovení orgánů, jež budou spolupracovat na tvorbě strategie MAS - tvorba
strategie - studijní cesty do ČR a EU - příprava výzev a dohlížení na průběh výzev a proces
hodnocení projektů - Monitoring a evaluace výzev a projektů
9. Konference OECD, výjezd do Štrasburku
Asi 12 zástupců MAS se účastnilo exkurze do Štrasburku do Evropského parlamentu a setkali
se a diskutovali s europoslanci.
Také proběhla konference OECD k lokálnímu rozvoji, bližší informace a postřehy, jež by mohly
být přínosné pro MAS, jsou v samostatném zápise v aktualitách na webu NSMAS.
V 15:30 bylo setkání ukončeno

Strana 4/4

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

