Dlouhé Stráně, 6.-7. února 2017

Účastníci (potvrzení účasti pro cestovní příkaz PSMS pro NS MAS): Radim Sršen, Gustav Charouzek, Alena
Jaborová, Kristina Garrido Holmová, Lada Nevečeřalová, Jana Bujáková, Dagmar Quisková, Kamila
Fridrichová.

Program:
(Vyhodnocení zájmu o spolupráci, spolupráce s MZe, Potenciální zaměstnanec Mezinárodní projekty,
ELARD, Prepare, Gruzie, plán aktivit, Slovinci atp.)
Mezinárodní spolupráce – vybrané země
Na základě dotazníku mají MAS největší zájem o spolupráci se zeměmi uvedenými v tabulce. Z řad členů
PS MS byli zvoleni koordinátoři spolupráce pro jednotlivé země viz níže.
Hlavním úkolem koordinátorů je zajišťovat přenos informací o možnostech spolupráce s těmito zeměmi
na členskou základnu NS MAS.
Slovensko

Jana Bujáková

Rakousko

Radim Sršeň a Kamila Fridrichová, Iva Přichystalová

Polsko

Dagmar Quisková a Lada Nevečeřalová

Skandinávské země, především Finsko

Radim Sršeň

Pobaltské země, především Estonsko

Radim Sršeň

Velká Británie

Zuzana Guthová a Gusta Charouzek

Itálie

Zuzana Guthová

Slovinsko

Kristina Garrido Holmová, Markéta Pošíková a Lada
Nevečeřalová

Chorvatsko a Balkánské země
Španělsko
Francie
Gruzie

Roman Haken, Jakub Černý
Marcela Pánková
Zatím nebyl určen koordinátor
Radim Sršeň a Gustav Charouzek
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Plánované akce MAS s mezinárodní účastí
Leaderfest- 31. 5 – 1. 6. 2017 – Pardubický kraj – Hlinsko
Dagmar Quisková zajistí pozvání polských MAS a Radim Sršeň rakouských MAS a zařídíme
společný workshop zaměřený na navázání partnerství a spolupráce
Velké Karlovice – 15. – 16. 6. 2017
-

Jana Bujáková a Radim zajistí pozvání slovenských MAS

Navázání kontaktů s partnery pro projekty mezinárodní spolupráce v rámci PRV (případně
Interreg – výzva bude v prosinci)
Další akce PS MS
PS MS organizačně pomůže zajistit exkurzi českých MAS do Slovinska, plán 18-20.května, spolupráce
Markéta Pošíková a Kristina Garrido Holmová
-

Na druhé pololetí plánovány výjezdy českých MAS do Rakouska a na Slovensko

-

Estonsko exkurze na MAS 18-21 dubna

Pokusíme se také udělat setkání, nebo domluvit akci s MAS z Italie, Španělska a Chorvatska, kam
by mohli české MAS vycestovat
-

Jestli řešit spolupráci s Velkou Británií díky Brexitu nevíme

Zdroj: dotazník PS MS, kde odpovědělo cca 70 MAS
Gustav Charouzek se pokusí domluvit se Zuzanou Dvořákovou podporu jednotlivých (organizátorů) akcí
z CSV.

Zaměstnanec mezinárodní aktivity
- PS vyhodnotila počet projektů mezinárodní spolupráce (krom Slovenska) z období 2007-2013 + další
známé mezinárodní aktivity MAS, výsledkem je, že těchto aktivit bylo příliš málo a momentálně není
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pozice potřeba, zaměstnanec by byl většinu roku nevyužitý. Většina MAS, která tyto projekty dělala si je
stejně bude psát sama ve spolupráci se zahraničními partnery a nepotřebuje prostředníka.
- pří přepočtu vyšlo, že každý člen NS MAS by na zaměstnance přispěl více než 2100 Kč z členských
příspěvků, ale využit by byl zaměstnanec jen pár MAS aktivnějšími v mezinárodních projektech a vůči
ostatním MAS by to nebylo spravedlivé.
- zaměstnanec by měl vykonávat takovou činnost, která má užitek pro všechny
- Řešením by bylo, že by tento člověk psal projekty na ŽL a platila by mu je členská MAS či přispívala NS
MAS, ale placen by byl jen za odvedenou práci (MAS už však často mají svoje ověřené společnosti)
- dalším případným řešením by mohlo být, že by na tohoto zaměstnance byla v budoucnu získána dotace
a nebyl by placen z členských příspěvků, pak by pracoval na projektu a pomáhal s projekty/aktivitami
mezinárodní spolupráce
- členům PS MS také připadá, že by částečně tento člověk dubloval činnosti PS MS
- PS MS se po dlouhých diskusích shodla, že v současné době tuto pozici nevidí jako potřebnou a zcela
využitelnou pro většinu členské základny

Mezinárodní akce
Brusel – seminář Evropské komise – účast Radima Sršně a Jana Floriana
2. Chorvatský venkovský parlament – 20. – 22. dubna 2017 (zatím bez účasti PS MS)
Estonsko – duben 2017 – účast Gustava Charouzka, Aleny Kolářové, Kristiny Garrido Holmové a Radima
Sršně
LINC – Lucembursko 18. 5. 2017 (zatím bez účasti PS MS) – info bude rozesláno na MAS ČR
Evropský venkovský parlament- Holandsko 18. – 21. října 2017 - účast zástupců venkovských organizací
-

bude třeba nominovat zástupce organizací z ČR – zajistí Zuzana Guthová – koordinátorka za ČR

-

Příspěvek CSV na dopravu a ubytování je dojednán

Plán dalších akcí PS MS na 2017
Školení prezentačních dovedností v češtině a angličtině – léto 2017
Seminář pro MAS ČR – prezentace aktuálních mezinárodních a komunitárních programů - domluvit s
NAEP , termín březen/duben

PREPARE
V září proběhly volby do orgánů v rámci setkání v Albánii, setkání se účastnila Zuzana Guthová a Lada
Nevečeřalová viz zpráva z cesty na stránkách NS MAS
Dragan Roganović ze Srbska je tajemníkem
Goran Šoster ze Slovinska je novým prezidentem
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Do nového vedení PREPARE byl zvolen nový tým, který převzal vedení mezinárodní nevládní organizace
se sídlem v Bruselu. Novým prezidentem PREPARE AISBL byl zvolen zástupce Sloviské sítě pro rozvoj
venkova, Goran Šoster, ekonom, prvním místopředsedou je Anneli Kana, představitelka organizace
KODUKANT z Estonska, druhým pak je Petar Gjorgievski, představitel Makedonské sítě pro rozvoj
venkova. Tři další členové Výkonné rady PREPARE jsou Aris Adlers, představující Lotyšském Forum
venkova, Kim Smedslund, představující finské SYTY a Višnja Jelić Mueck, reprezentující Chorvatskou síť
pro rozvoj venkova. Generálním tajemníkem PREPARE AISBL byl jmenován Dragan Roganović ze Srbska
a pokladníkem Anita Selicka z Lotyšska.
Do nového vedení PREPARE byl zvolen nový tým, který převzal vedení mezinárodní nevládní organizace
se sídlem v Bruselu. Novým prezidentem PREPARE AISBL byl zvolen zástupce Sloviské sítě pro rozvoj
venkova, Goran Šoster, ekonom, prvním místopředsedou je Anneli Kana, představitelka organizace
KODUKANT z Estonska, druhým pak je Petar Gjorgievski, představitel Makedonské sítě pro rozvoj
venkova. Tři další členové Výkonné rady PREPARE jsou Aris Adlers, představující Lotyšském Forum
venkova, Kim Smedslund, představující finské SYTY a Višnja Jelić Mueck, reprezentující Chorvatskou síť
pro rozvoj venkova. Generálním tajemníkem PREPARE AISBL byl jmenován Dragan Roganović ze Srbska
a pokladníkem Anita Selicka z Lotyšska.
Více info ve zpravodaji na http://preparenetwork.org/files/PREPARE_newsletter_October_2016.pdf
ELARD
Valná Hromada bude v březnu, na programu bude řešení členských příspěvků a stanov
ČR je Core týmu¨
Od 1.1. 2018 bude předsednickou zemí Portugalsko
28.2. bude prezentace zkušeností ČR s Leaderem pro poslance EP v Bruselu
Radim Sršeň byl nominován do Výboru regionů
Gruzie
18-23.3. 2017 proběhne další výjezd do Gruzie za účasti Václav Pošmurný, Gusta Charouzek, Bohuslava
Zemanová, Radim Sršeň
Témata budou:
- Zájem o destinační management
- Další aktivity MAS (kulturní akce, dobročinné akce, čistění řek, podpora místních spolků,
- Fungování NS MAS, jako podklad pro fungování sítě v Gruzii
Další témata: podpora zemědělských podnikatelů, podpora v oblasti cestovního ruchu.
Také se budeme nyní zabývat evaluací první výzvy a přípravou výzvy druhé, která bude vyhlášena v
květnu.

Další schůzka PSMS bude 15. 3. V 17 hod.
Zapsala: Lada Nevečeřalová

