Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce
Setkání Pardubice, Costa Caffee
Datum a čas: 11. 8. 2016, 9:30 až 13:30
Účastníci: Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Kristina Garido Holmová, Zuzka Guthová, Jana Bujáková, Iva
Přichystalová, Marcelka Pánková, Katka Kapková, Alena Kolářová, Kamila Fridrichová
Program setkání:
1.

Novinky z ELARD, činnosti ELARD

Členské příspěvky do ELARD nejpravděpodobnější varianta, nyní diskutována na ELARD 1000 EUR
poplatek + za počet MAS další poplatky, celkem to pro ČR vychází na cca 3 tis. EUR.
Dotahuje se dokonce vstup do ELARD Rakouska a Polska (Radim Sršeň byl na jednání ve Varšavě).
ELARD řeší i úpravy stanov pod vedením Estonska.
V Estonsku se plánuje konference k CLLD, mezinárodní spolupráci a setkání General Assembly ELARD v
termínu 22. - 24. listopadu.
2.

Novinky Prepare, setkání Prepare Brusel, požadavky NS MAS v Prepare

Prepare se stala, po letech fungování na neformální bázi, formalizovanou organizací, kde se neformální
struktura, tak, jak fungovala, pouze překlopila do formalizované struktury. Vznikly stanovy a registrace
v Belgii. Členové jsou Forum Synergies, ECOVAST, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká
republika (NS MAS ČR), Finsko, Maďarsko, Litva, Makedonie, Polsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko.
Takto to bylo schváleno na VH dne 11. června. Zástupcem za NS MAS je Zuzka Guthová. Žádné platby
od svých členů nebude PREPARE požadovat. NS MAS se nebude ucházet o práci v nejvyšším orgánu
PREPARE, a to především z důvodu potřeby výrazného zapojení do pracovní činnosti členů tohoto
orgánu.
Prepare také řeší, jakým směrem rozvíjet své aktivity, v návrhu jsou následující: ERP, podpora
LEADERU, podpora regionu kolem černého moře.
3.

Ombutsman MAS - nezávislý orgán

Téma bylo hluboce diskutováno se závěrem, že tato myšlenka má podporu, ale je třeba vyjednat jasnou
podporu jak ze strany ministerstev, tak také NS MAS, a tím pádem se tam musí účastnit velmi kvalitní
a uznávaní lidé (např. Roman Haken, František Winter, Martin Netolický, Tomáš Chmela, paní Valová
apod.).
4.

Karty spolupráce jednotlivé státy

PS MS se pokusí od ENRD vyzískat aktuální data, aby se mohly zaktualizovat karty mezinárodní
spolupráce MAS pod programem LEADER za jednotlivé země EU. Toto se pokusí PS MS udělat do
podzimní VH NS MAS ČR.

5.

Akce PS MS na druhé pololetí

Open days (Europien Week of Regions and Cities) v Bruselu se bude konat v termínu 10. - 13. října
2016. Bude zde panel k CLLD a předpokládá se účast Radima Sršně za NS MAS.
https://www.facebook.com/europeanweekofregionsandcities/
Konference The Cork Declaration - A living countryside, evropská konference zaměřená na rozvoj
venkova a se zaměřením směrování politiky na rozvoj venkova v programovém období po roce 2023.
Za ČR se bude účastnit Pavel Sekáč za MZE a Radim Sršeň za NS MAS.
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm
Linc 2016, konference konaná v Maďarsku 27. - 29. 9. 2016 bude zaměřena na mezinárodní spolupráci
v programu LEADER a i mimo tento program. Konference se účastní jednotlivé MAS, za ČR například
MAS Šumperský venkov.
http://www.linc2016.eu/
Obnovení LEADERu/CLLD v období 2020+, konference pořádaná v Estonsku díky ELARD v termínu 22. 23. 11. 2016. Hlavní zaměření: multifondové financování, spolupráce, strategie, 25 let Leaderu. Účast
za NS MAS zástupce v ELARD Radim Sršeň.
http://www.elard.eu/events/en_GB/2016/07/12/readabout/renewing-leader-clld-for-2020celebrating-25-years-of-leader-in-europe
6.

Možnosti mezinárodní spolupráce

Alča Kolářová připraví oslovující mail pro MAS v ČR, aby posílaly nabídky na mezinárodní projekty
spolupráce na ni a ona je bude dále distribuovat prostřednictvím ELARD.
7.

Projekty Gruzie (NS MAS a ELARD)

V Gruzii bohužel nevyšel navazující projekt, kde by se vytvářela MAS ve vedlejším regionu Dusheti,
který navazuje na stávající region Kazbegi. Ač projektu bylo věnováno velké množství času Radima a
Gusty a také četných zaměstnanců PIN v Tbilisi a projekt získal 8,5 za 10 možných bodů, tak nebyl v
rámci ENPARD podpořen. Naopak byl podpořen projekt, kde je partnerem ELARD a jež bude mít za úkol
další rozvoj 3 MAS, jež v Gruzii již fungují.
V projektu LAG Kazbegi se podařilo vypsat výzvu, přijmout předběžné žádosti, ty vyhodnotit a dále
přijmout plné žádosti. Nyní jsou tyto plné žádosti v procesu hodnocení. Na finální fázi hodnocení budou
v Gruzii přítomni i zástupci NS MAS Radim Sršeň a Gusta Charouzek a také na workshopy k regionální
značce Hanka Olejníková.
8.

Turecké výpravy do ČR

Bližší informace pro případné zájemce poskytne Honza Florián.
9.

Země Živitelka

Na Zemi Živitelce se bude konat i setkání pár členů PS MS, ale nebude přímo pořádána PS MS.

10.

Leader v Kanadě ?

Po prosondování rozvoje venkova v Kanadě se na své cestě Radim Sršeň dozvěděl, že v Kanadě se zatím
metoda Leader neuplatňuje.
11. Možnost proplácení náhrad
Členové PS MS se shodli, že prozatím nebudou využívat možnosti nechat si proplácet cestovní náhrady
od NS MAS ČR.
12. Různé
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II od Úřadu práce ČR. V tomto projektu mohou
žádat i zaměstnanci MAS na zvyšování své odbornosti. Podrobnosti k tomuto vzdělávání jsou k dispozici
na webové stránce - https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.

V 13:30 bylo setkání ukončeno.

