Praha, 13. června 2017

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru a 1 náhradník
Hosté a další: Petra Martinů Dis. – MAS POLIČSKO z.s; Mgr. Milan Oliva – Region Pošembeří o.p.s., Jiří Kmoníček –
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s., Ing. Klára Dostálová - náměstkyně MMR, Ing. Andrea Daňková –
Oddělení podpory venkova Odbor regionální politiky při MMR, Ing. Josef Tabery - ředitel Odboru Řídícího orgánu
PRV

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Jednání zahájeno v 10:00
Zahájení Výboru NS MAS provedla místopředsedkyně Jana Kuthanová. Informovala, že podklady pro jednání byly
zaslány emailem. Z jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.
Kuthanová dále uvedla, že rychlé informace z Výboru tvoří stejní zástupci Výboru Kovářová, Martinů, Charouzek,
Kuthanová a upravuje a finalizuje ve spolupráci s ostatními Foltýnová. Zatím toto zůstane zachováno s tím, že tvůrci
rychlých informací se podílí také na ověření zápisů z jednání Výboru.
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Martinů, Kovářová

2. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Krist informoval, že v programu byly doplněny body: odměna advokáta ve sporu
NS MAS s MAS Karlštejnsko, nabídka vstupní analýzy fungování NS MAS od Audit organizace, stížnost na
zaměstnance NS MAS, informace o výsledku vyjednávání změn v CLLD OPŽP, téma vyjednávání, změna výzvy OPZ,
schůzka Krista s Agenturou pro sociálního začleňování, Společná zemědělská politika, příprava Manifestu za
komunitně vedený místní rozvoj.
Finální podoba programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Krist)
Doplnění a schválení programu (Krist)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Chod kanceláře (Foltýnová)
seznam smluv NS MAS a kontaktní osoby
nabídka databáze NS MAS p. Ryšavý
nabídka Cribis p. Kántor
shrnutí akce LeaderFEST 2017
odměna advokáta ve sporu NS MAS s MAS Karlštejnsko
Nabídka vstupní analýzy fungování NS MAS od Audit organizace
Stížnost na zaměstnance NS MAS
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5.

6.

7.
8.

Aktuální informace k postupu hodnocení Strategií CLLD (náměstkyně MMR Ing. Klára Dostálová, Ing.
Andrea Daňková z Oddělení podpory venkova Odbor regionální politiky, ředitel Odboru Řídícího
orgánu PRV Ing. Josef Tabery
Plnění plánu práce
kulaté toly
revize PS
Informace z krajů a RSK
Různé
experti ČS do hodnotících komisí (Krist)
informace o výsledku vyjednávání změn v CLLD OPŽP (Krist, Kučera)
téma vyjednávání
změna výzvy OPZ
schůzka Krista s Agenturou pro sociální začleňování
Společná zemědělská politika
příprava Manifestu za komunitně vedená místní rozvoj

Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 6. 2017.
Všichni pro
Schváleno

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
Schvaluje:
Usnesení 1/2 Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 5. 2017.
Usnesení 2/2: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek KS jako kompenzaci nákladů na cestovné, projekty, zajištění míst
jednání atd. fakturovaný na KS nebo vysílající MAS ve výši 14 000 Kč s DPH.
Usnesení 3/2: Výbor NS MAS schvaluje rozdělení položky rozpočtu s názvem předsednictvo do konce roku 2017
na částky: nájem nebytových prostor 140 000,- Kč, příspěvek KS na činnost KS 182 000,- Kč, ubytování a cestovné
předsedy a místopředsedů 170 000,- Kč a rezerva 108 000,- Kč.
Usnesení 4/2: Výbor NS MAS schvaluje výměnu bodů 6 Informace z krajů a RSK za bod 5 Plnění plánu práce.
Usnesení 5/2: Výbor NS MAS schvaluje vyzvat zástupce MMR ke svolání mimořádné Národní stále konference mezi
15. až 30. červnem 2017.
Usnesení 6/2: Výbor NS MAS schvaluje finanční podporu akce Má vlast cestami proměn ve výši 10 000 Kč s DPH.
Usnesení 7/2: Výbor NS MAS schvaluje zahraniční členský příspěvek organizaci PREPARE ve výši 200 Eur.
Usnesení 8/2: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o. a pověřuje
předsedu jejím podpisem.
Usnesení 9/2: Výbor NS MAS schvaluje prodloužení smlouvy s operátorem T-mobile pro 4 telefonní čísla (2x
neomezené tarify na volání, 2x mobilní internet do PC 10GB a 3GB) ve výši 1 590 Kč s DPH a pověřuje předsedu
jejím podpisem.

Bere na vědomí:
1/2 Výbor NS MAS bere na vědomí návrh účetních úprav směrnic předložené k jednání Výboru 9. 5. 2017.
2/2 Výbor NS MAS bere na vědomí rozsudek soudu ve sporu s MAS Karlštejnsko z.ú.:
I. Rozsudek soudu I. stupně se potvrzuje.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 9.825,20,- Kč odvolacího řízení do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku
k rukám právního zástupce jako náhradu nákladů II. zástupce žalovaného.
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Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 1/3: Naformulovat dopis pro MAS ke zjištění jejich současné ekonomické situace kvůli řešení nesplácení úvěrů
u České spořitelny.
Zodpovědný: Krist
Splněno. Dopis byl rozeslán zástupcům MAS 24. 5. 2017.
Úkol 2/2: Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS.
Zodpovědný: Hamplová
Pokračuje. Hamplová se bude účastnit až Výboru v červenci 2017.
Úkol 4/2: Ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jankovcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS.
Zodpovědný: Winter
Pokračuje. Pronájem nebytových prostor na ulici Jankovcova je 235,- Kč/m2 (pronájem + energie). Nejlépe
pronajmout dvě místnosti velikost 22,5m2 a 16 m2, pak vychází nájem na cca 10.000,- Kč měsíčně. Ještě je
k dispozici zasedací místnost pro cca 20 lidí, kde se dá domluvit nájem. Winter ověří a dodá ještě další nabídky,
proto úkol přechází na další jednání Výboru v červenci, kde bude hlasováno, zda má mít NS MAS kancelář v Praze
či nikoliv, za jakou cenu a kde.
Úkol 5/2: Na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS.
Zodpovědný: Winter, Hamplová
Pokračuje. Hamplová se bude účastnit až Výboru v červenci 2017.
Úkol 6/2: Připravit dopis směřovaný na zřizovatele Regionální stálé konference zaměřený na podporu svolání
mimořádné Národní stále konference.
Zodpovědný: Florian
Splněno, informace zazněly v rámci samostatného podbodu Různé.
Tajemnici
Úkol 1/2: Zaregistrovat krátké logo (znak a zkratku NS MAS) v barevné, šedivé a černobílé variantě na Úřadě pro
ochranu průmyslového vlastnictví za cenu cca 4 000 Kč/1 rok.
Pokračuje.
Úkol 3/2: Ověřit možnost použití čestného prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnosti
vymáhat náhradu škody při dopravní nehodě namísto havarijního pojištění.
Pokračuje.
Úkol 8/2: Vytvořit seznam odpovědných osob, které mají na starosti smlouvy o spolupráci za partnerské
organizace.
Splněno. Seznam byl zaslán jako podklad Výboru.
Analytikovi
Úkol 1/4: Zjistit více informací o nabídce databáze MAS od pana Ryšavého a vytvořit krátkou informaci pro další
jednání Výboru.
Termín: pokračuje na další jednání Výboru
Splněno, informace zazněly v rámci samostatného podbodu Chod kanceláře.
Úkol 7/2: Opakovaně zaslat žádost o doplnění fáze hodnocení Strategií CLLD a další data pomocí elektronického
formuláře NS MAS.
Splněno.
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Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje plnění usnesení ze dne 9. 5. 2017.
Všichni pro
Schváleno

4. Chod kanceláře (Foltýnová)
Seznam smluv NS MAS a kontaktní osoby
Kuthanová informovala, že v podkladech Výboru byl seznam smluv s kontaktními osobami.
Krist doplnil, že ke zrušení současných smluv by měl být závažný důvod, který by nabádal k dopisu nebo osobnímu
setkání předsedy NS MAS. Přišla stížnost na naplňování smlouvy s Krajskou hospodářskou komorou (KHK) od paní
Ondráčkové z MAS Hlinecko – Krist pošle vysvětlující dopis Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje.
Úkol 1/3: Poslat dopis Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje připomínající Memorandum o spolupráci
mezi NS MAS a Hospodářskou komorou z roku 2014 a současně vyřešit stížnost paní Ondráčkové z MAS Hlinecko.
Termín: ihned
Zodpovědný: Krist
Krist navrhnul, aby KS navázaly v rámci naplňování smluv aktivně spolupráci ve svém území. Za NS MAS by mělo
dojít k zaslání dodatků ke stávajícím smlouvám obsahující odpovědnost za plnění smluv.
Úkol 2/3: Vytvořit dodatky o kontaktní osoby k současným partnerským smlouvám a rozeslat partnerským
organizacím.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
1/3 Výbor NS MAS bere na vědomí seznam smluv a pověřuje kontaktovat stávající partnery o doplnění kontaktních
konstantních osob formou dodatků ke smlouvám a poté o tomto bude informovat členskou základnu.
Krist dále uvedl, že vedení NS MAS si musí rozdělit, kdo bude za smlouvy zodpovídat.
Úkol 3/3: Kontaktovat vedení NS MAS s rozdělením současných partnerských smluv a zodpovědnosti za jejich
naplňování.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
Bod jednání bude pokračovat po Aktuálních informacích k postupu hodnocení Strategií CLLD.

5. Aktuální informace k postupu hodnocení Strategií CLLD
Krist přivítal hosty náměstkyni MMR Ing. Kláru Dostálovou, Ing. Josefa Taberyho ředitele Odboru Řídícího orgánu
PRV a Ing. Andreu Daňkovou z Oddělení podpory venkova Odbor regionální politiky. Florian seznámil přítomné
s průběhem hodnocení Strategií CLLD a usnesení NSK.
Dostálová si vzala slovo a poděkovala za pozvání. Informovala, že všechny ŘO se vyjádřily již na NSK, že termíny
v návrhu usnesení je nemožné splnit. Pokud se Strategie CLLD dostávají až do 3. vlny hodnocení, tím pádem je něco
v nepořádku i na straně žadatele a ne jen MMR. Opět zopakovala, že MMR vidí důvod ve zpoždění hodnocení
Strategií CLLD v neomezeném množství jejich stran. Na závěr uvedla, že MMR uskutečnilo vstřícné kroky k urychlení
– vynechala se prezenční jednání Velké komise, MMR-ORP zrychlilo hodnocení Strategií CLLD o 14 dní a reálný
termín vyhodnocení všech strategií vidí v říjnu 2017, ale nemohou vyjít vstříc tím, že se vynechá první a druhá vlna
hodnocení Strategií, není technicky možné změnit v tomto směru monitorovací systém MS2014+.
Přišel Hrdoušek (přítomno 13 zástupců s právem hlasovat)
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V případě výtek MAS na hodnocení Strategií CLLD uvedla, že potřebují konkrétní příklady chyb, kterých se
hodnotitelé dopouštějí.
Informovala, že na příští týden (19.-23.6.) plánují jednání náměstků jednotlivých OP (IROP, PRV a OPZ).
Tabery si vzal slovo a informoval, že zpoždění způsobuje velký počet stran Strategií CLLD a problémy MS2014+.
Personální navýšení nemá význam – tým je složený ze zkušených lidí, kteří jsou zaběhlí v komunikaci se žadateli,
hodnotitelé jsou oslovováni pouze ti, kteří rychle reagují. Zbývá dohodnotit 28 SCLLD.
Krist navrhnul, že pokud bude zhodnoceno cca 5 SCLLD týdně, tak bude dokončeno hodnocení do konce září 2017.
Dostálová reagovala, že nelze nastavit přesný počet schválených SCLLD za týden, protože SCLLD přichází na MMR
v různých vlnách – museli by při převisu některé SCLLD zadržovat, aby každý týden vykazovaly stejný počet.
Daňková doplnila, že od poslední NSK v březnu si většina MAS prodlužuje lhůty na vypořádání připomínek
k hodnocení SCLLD. Florian informoval, že dle dat NS MAS si od NSK prodloužilo termín pouze 34 SCLLD, což
rozhodně není většina, NS MAS může jedině doporučovat, aby si MAS neprodlužovaly termíny, a víc nezmůžou.
Dostálová uvedla, že dle statistik MMR nedochází ke zpoždění, ale naopak ke zrychlení hodnocení termínů (před
NSK cca 15 dnů, po NSK cca 10 dnů).
Krist připomenul, že zpoždění hodnocení SCLLD není jediný problém MAS, další přichází při schvalování výzev MAS.
Makovička se dotazoval, co bude pro MAS znamenat konec roku 2018 při neplnění milníků. Daňková a Dostálová
reagovaly, že dle vyjádření náměstka Semoráda změna milníků není možná, bude se jednat s evropskou komisí
ohledně financí (splnění alespoň poloviny pro osu 4) – v případě, že i tak nedojde k jeho naplnění, tak je tam
výkonnostní rezerva – indikátory budou kontrolovány na úrovni celého programu a ty budou naplněny. Dle
Taberyho milník za PRV 50% zazávazkování by neměl být problém naplnit.
Martinů se dotazovala, zda bude SZIF připraven na administrativní vlnu vyhlašování výzev v 1/2018. Tabery
odpověděl, že SZIF bude personálně stíhat, plnění finančního milníku bráno na prioritní osu 6, přerušení přijímání
žádostí na SZIF (podzim 2017) je způsobeno technickou odstávkou systému (do toho bude načasována aktualizace
pravidel).
Pošíková informovala o hodnocení Interních postupů a výzev IROP – schvalování trvá cca 6 měsíců – několik kol
vracení, jedna vypořádaná připomínka vyvolá 3 další (chtějí něco jiného, co vidí u jiných MAS), bylo by dobré vydat
nějaký vzor, kterého by se mohly MAS držet. Dostálová vzala na vědomí s tím, že Interní postupy také prodiskutují
na jednání náměstků OP.
Pokud MAS používají Interní postupy, které už byly jiné MAS schváleny, měly by to v postupech uvést, aby se
nemusely kontrolovat kompletně znovu.
Krist informoval o aktuální zprávě NKÚ ohledně jednotného metodického prostředí a fungování MS2014+ a
negativnímu hodnocení.
Florian se dotazoval na 3. Výzvu na podávání SCLLD, která končí 30. 6. 2017, ale dle něj by měla být nastavena tak,
aby odchytávala neschválené SCLLD a požadoval za NS MAS její prodloužení. Dostálová reagovala, že prodloužit
výzvu nelze. Zjistí u ŘO, jestli i právě hodnoceným SCLLD hrozí vyřazení – banality se budou dávat do akceptačních
dopisů.
Makovička upozornil na proplácení režijních výdajů MAS, kdy je žádost na režie o 20x náročnější na vyúčtování a
čas pro zpracování Žádosti o platbu než např. v MAP.
Florian v rámci PRV uvedl, že u projektů spolupráce – oproti uvolnění pravidel, bylo naopak na Monitorovacím
výboru PRV prezentováno přidávání limitů – jedná se o projekty o velikosti 0,5 – 1 mil. Kč, zahraniční spolupráce –
chybí např. zahraniční pracovní cesty, jsou nesmyslné limity na úvazek, na ubytování, kilometr, stravování atp. Je
snaha NS MAS o přidání článku 20 do PRV. Tabery prověří všechny podněty Floriana, pokud bude řešen článek 20,
tak až v rámci střednědobého hodnocení.
Novák odešel (12 zástupců s právem hlasovat).
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4. Chod kanceláře (Foltýnová) pokračování
Nabídka databáze NS MAS p. Ryšavý
Foltýnová informovala o požadavcích NS MAS na správu databáze a dalšího software na pana Ryšavého. Ryšavý
má vytvořit podrobnější nabídku a návrh smlouvy a bude pozván na červencový Výbor. K výpovědi stávajících smluv
a přípravě nových by mělo dojít do konce roku 2017.
Úkol 4/3: Požádat p. Ryšavého z MAS Vladař o zaslání konkrétní nabídky a návrhu smlouvy a pozvat ho na jednání
Výboru v červenci 2017.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
Pošmurný požádal analytika NS MAS o krátké vysvětlení ke stávajícím smlouvám jako podklad červencového
Výboru.
Úkol 5/3: Vytvořit krátké vysvětlení ke stávajícím smlouvám na software a databázi jako podklad Výboru v červenci
2017.
Termín: ihned
Zodpovědný: Libosvár
Nabídka Cribis p. Kántor
Kuthanová vysvětlila, že se jedná o nabídku databáze na prověřování struktury žadatelů (propojenost žadatelů),
kterou požadovala MAS z Olomouckého kraje s návrhem, aby tuto databázi vlastnila NS MAS. Cena cca 13 000 Kč
bez DPH za prověření 140 IČ tzv. cenově nevýhodná pro NS MAS i MAS (nemají kontrolu propojenosti přímo v
náplni své činnosti).
Propojenost lze však ověřit bezplatně na google.cz, kurzy.cz nebo v krajním případě požádat RO SZIF o
individuální konzultaci a prověření rizikového žadatele.
Shrnutí akce LeaderFEST 2017
Krist poděkoval a pochválil organizaci akce v čele s Olgou Ondráčkovou. Foltýnová informovala, že akce se účastnilo
cca 300 českých a zahraničních účastníků a hostů, na jarmarku s doprovodným programem bylo okolo 70 prodejců.
Mimo přednášek v hlavním sále byly v nabídce exkurze do pivovaru, na Veselý Kopec, Betlém, Hlineckého muzea
nebo Pekla Čertovina. Společenský večer doplnilo divadelní představení „Havlovy kraťasy“ a k tanci a poslechu
hrála studentská kapela Day Dreams. S organizací pomáhali zástupci MAS z Pardubického kraje, studenti gymnázia
v Hlinsku, dobrovolníci a také studenti Střední hotelové školy Bohemia v Chrudimi. Krátký šot je možné shlédnout
zde: http://www.ahp.cz/videos/leaderfest-2017/
Krist se v rámci akce potkal se zástupci Gruzínských MAS v rámci projektu NS MAS a Člověka v tísni zavádění
metody LEADER do Gruzie.
Sršeň vytknul nezájem českých MAS o spolupráci se zahraničními MAS. Dále doplnil, že by mělo být v rámci projektu
pro CSV na LeaderFest do budoucna zahrnuta i účast zahraničních hostů a její financování, aby obě akce mohly být
co nejvíce propojené.
Doporučení: Požadovat od českých MAS před danou akcí zaslání výtahů jejich plánovaných projektů spolupráce,
neoddělovat workshopy – připojit k akci i mezinárodní účast.
Foltýnová na základě jednání, která proběhla na LeaderFESTu, dopracuje manuál pro pořádání akcí NS MAS.
Úkol 6/3: Dopracovat manuál na pořádání akcí NS MAS.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
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Odměna advokáta ve sporu NS MAS s MAS Karlštejnsko
Kuthanová informovala, že MAS Karlštejnsko zaplatilo dlužnou částku právníkovi a právník převedl na účet NS MAS
zálohu, kterou mu NS MAS zaplatila v roce 2016.
2/3 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení kauzy a vypořádání s MAS Karlštejnsko.
Nabídka vstupní analýzy fungování NS MAS od Audit organizace
Krist informoval, že za účasti Pošíkové a Foltýnové proběhla schůzka s vedením firmy Audit organizace, jejíž nabídka
byla přílohou č. 1. Krist a vedení NS MAS si nemyslí, že je tato služba zapotřebí. Přesto by ale zástupkyni firmy
pozval na jednání Výboru v červenci.
Úkol 7/3: Pozvat p. Urbánkovou z firmy Audit organizace na červencové jednání Výboru.
Termín: ihned
Zodpovědný: Krist, Foltýnová
Proběhla diskuze mezi členy Výboru a bylo rozhodnuto, že na další jednání Výboru (dvoudenní – první den
neformální jednání Výboru a MAS, druhý den Výbor), bude pozván facilitátor.
Úkol 8/3: Pozvat facilitátora p. Marka z CpKp na neformální jednání pro členy NS MAS, které se bude konat v
červenci.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
Stížnost na zaměstnance NS MAS
Kuthanová vysvětlila důvody podané stížnosti na J Floriana a B. Zemanovou – nedostatečná komunikace
zaměstnanců NS s členskou MAS Šipka ve věci nedůsledného řešení stížností na postupy administrace ze strany
CRR. Florian vysvětlil, že NS MAS není oddělení stížností, má se nejdříve řešit s administrátory CRR, poté s panem
Kloučkem (metodik pro 4.2), pak teprve řeší Florian – je zapotřebí doložit komunikaci s CRR a konkrétní příklady.
Úkol 9/3: Poslat vyhodnocení stížnosti na zaměstnance NS MAS Jakubovi Černému z MAS Šipka.
Termín: ihned
Zodpovědný: Kuthanová
Novák přišel (13 zástupců s právem hlasovat).

6. Plnění plánu práce
Kulaté stoly
Florian informoval, že účel kulatých stolů je sběr nových zástupců pracovních skupin, kteří chtějí pracovat a podílet
se na připomínkování dokumentů, sběr námětů na OP v rámci střednědobého hodnocení, atd.
Termín kulatých stolů (IROP, PRV, OPZP, OPZ) bude září-říjen 2017 – MAS dostanou emailem upřesnění míst a
termínů konání.
Dvořáková doplnila, že OPZ bude pořádat na podzim semináře, kde se budou moci shrnout zkušenosti s prvními
výzvami a podávat návrhy na zlepšení.
Revize PS
Florian informoval, že bude zaslán požadavek do MAS, kdo by chtěl pracovat v pracovních skupinách při NS MAS –
nominace poslat Foltýnové. Není nutné, aby v každé PS byl zástupce za kraj (pouze PS Vzdělávání má krajskou
strukturu!), ale je nutné, aby v PS byli lidé, kteří chtějí pracovat.
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Úkol 10/3: Poslat aktuální seznam MAS v Pracovních skupinách při NS MAS členské základně, aby se přihlásili další
potenciální zástupci.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová

7. Informace z krajů a RSK
Krajští zástupci sdělili aktuální informace za uplynulý měsíc. V některých krajích nesouhlasí s projektem OPTP kvůli
nefunkčnímu systému MS2014+. KS NS MAS Jihomoravský iniciuje setkání předsedy Krista s předsedou vlády ČR
Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Zástupkyně KS NS MAS v Pardubickém kraji informovala, že v jejich kraji bude na
podzim pořádána Konference venkov.

8. Různé
Změny výzvy OPZ
Dvořáková informovala, že dnes programové partnerství doporučilo ke schválení změny výzvy č. 47 – změny ve
prospěch MAS (aktivity např. rozšíření sociálního podnikání o prvovýrobu) nabydou platnosti pravděpodobně od
července 2017. Dvořáková ke změnám napíše vysvětlující zprávu, která bude rozeslána MAS.
Téma vyjednávání
Krist informoval, že na včerejším jednání vedení NS MAS se shodlo na tom, že NS MAS má zájem o vyjednávání
pro současné, ale i nové období. Od Pošmurného přišla nabídka na koordinaci vyjednávání za částku 10 tis.
Kč/měsíc/organizace = 5 x 10 tis. Kč (7 – 11/2017).
Pošmurný vysvětlil, že se nejedná o vyjednávání pro jednu organizaci, jedná se o koordinaci a podporu vyjednávačů
daných organizací ohledně témat, která jsou projednávána na ministerstvech (pomoci prosadit společné názory
pro NS MAS, SMS, SMO, SPOV, asociace krajů = venkov), dříve v dikci Asociace krajů poté to převzal Pošmurný
v rámci NS MAS, pokud se bude koordinovat vyjednávání již v počátku, mohou být výsledky mnohem lepší – již
před jednáním se domluví, co chtějí společně vyjednat.
Makovička upozornil, že je zapotřebí vyřešit, kdo tedy bude zastupovat NS MAS, jakým způsobem se budou
ovlivňovat současné a budoucí OP a toto všechno koordinovat směrem k ŘO a ministerstvům.
Proběhla diskuze mezi zástupci Výboru NS MAS. Krist navrhnul hlasování k uzavření smlouvy.
Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy s Václavem Pošmurným v objemu 5x10 tis. Kč do
listopadu 2017 k vyjednávání problémů stávajícího i základů vyjednávání budoucího stavu ESIF.
Pro: 5 Proti: 3 Zdržel se: 4
Neschváleno
Usnesení 4/3: Výbor NS MAS deklaruje, že má zájem vyjednávat o budoucnosti dalšího programového období ve
spolupráci venkovských partnerů (SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR, Asociace krajů).
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Schváleno
3/3 Výbor NS MAS bere na vědomí, že vyjednávání si vyžádá lidské kapacity na úrovni vyjednávače NS MAS a také
společné koordinace mezi partnery.
Charouzek navrhnul, aby se blíže projednalo na dalším dvoudenním výboru NS MAS – např. dodat náplň práce, kdo
bude vyjednavač za NS MAS atd.
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Úkol 11/3: Projednat na červencovém Výboru podrobněji vyjednávání, náplň práce, konkrétní témata,
zainteresované sektory ministerstev, kdo bude vyjednávač a kdo ve vyjednávacím týmu.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: KS zástupci
Makovička na závěr požádal Pošmurného, aby ještě zvážil možnost vyjednávání za NS MAS.
Schůzka Krista s Agenturou pro sociální začleňování
Krist informoval, že proběhla schůzka se zástupci Agentury pro sociální začleňování, dle posledního vyjednávání by
MAS na KPSVL mohly dostat zvláštní finanční prostředky, ale musí zpracovat nový strategický plán pro SVL. MAS
by musela zaměstnat na min. 0,5 úvazku manažera ASZ. Bude dál projednáváno s ASZ.
Kučera odešel (12 zástupců s právem hlasovat).
Společná zemědělská politika
Zemanová R. informovala, že od pana náměstka pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ing.
Pavla Sekáče přišla žádost o stanovisko za NS MAS k materiálu Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí
podoby SZP po roce 2020. Zemanová R. společně s Winterem pošlou připomínky za NS MAS do 20. června.
Experti ČS do hodnotících komisí (Krist)
Krist informoval, že na schůzce s Českou spořitelnou proběhla diskuze k možnosti zapojení expertů České spořitelny
(experti sekce sociálního bankovnictví) do hodnotících komisí pro sociální podnikání (IROP, OPZ). Česká spořitelna
poskytne seznam svých odborníků, který bude zveřejněn na webu NS MAS.
Úkol 12/3: Požádat Českou spořitelnu (p. Kvaše) o zaslání seznamu expertů do hodnotících komisí pro sociální
podnikání
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
Informace o výsledku vyjednávání změn v CLLD OPŽP (Krist, Kučera)
Krist informoval, že Monitorovací výbor OPŽP schválil velkou část námětů ke změnám CLLD v OPŽP (např. všechny
MAS v ČR, rozšíření témat, atd.). Aktuálně probíhá dotazník mezi MAS na předběžný zájem o rozšíření
programového rámce OPŽP. K dispozici je cca 300 mil. Kč. Ke změnám Strategií CLLD by mělo dojít v rámci
střednědobého hodnocení v roce 2018.
Příprava Manifestu za komunitně vedený místní rozvoj
Florian vysvětlil, že Manifest vznikl na základě jednání NSK a návrhu usnesení a také jako materiál namísto úkolu
6/2 a představil návrh manifestu za CLLD a hlavních bodů: dokončení hodnocení SCLLD, finanční milníky, MS2014+,
změny SCLLD, provenkovské nastavení CLLD v IROP, znovuzavedení podpory drobné občanské vybavenosti v rámci
PRV, režijní náklady MAS, projekty spolupráce MAS, umožnění zahraniční výměny, možnost podpory mikro, malých
a středních podniků v rámci OP PIK prostřednictvím CLLD.
Zástupci Výboru se po diskuzi dohodli na následujícím usnesení:
Usnesení 5/3: Výbor NS MAS prodlužuje termín plnění Usnesení 5/2 z minulého jednání do 30. září s tím, že pokud
nebudou výstupy z jednání náměstků relevantních OP pro NS MAS akceptovatelné, bude i nadále trvat snaha
o svolání mimořádné NSK.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno
Florian vysvětlil další postup k manifestu – dopracuje finální podobu manifestu, zástupci
připomínky, pak konzultace s územními partnery, poté schválení finální verze a šíření.
Kontrolní komise

Výboru pošlou
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Kuthanová přivítala Kmoníčka a informovala, že byl dodatečně zaslán podklad Zápis z jednání Kontrolní komise
z 10. 5. 2017. Zvoleným předsedou Kontrolní komise pro rok 2017-2019 je Jiří Kmoníček, místopředsedou Ing. Petr
Brandl.
Úkol 13/3: Poslat finální návrh úpravy Směrnic Kontrolní komisi před jejich schválením.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová

Konec jednání: 15:00
Další jednání Výboru bude 10-11. července v Kraskově (během finalizace zápisu došlo ke změně a místo bude
ještě upřesněno)
Ověřil dne:

20. 6. 2017

Martinů

20. 6. 2017

Kovářová

20. 6. 2017

Charouzek

