Třemošnice, 11. července 2017

Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů Výboru
Hosté a další: Ing. Josef Ryšavý – MAS Vladař o.p.s.; Ing. Jitka Urbánková – Audit organizace s.r.o.

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Jednání zahájeno v 9:00
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány emailem.
Z jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Kovářová

2. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Foltýnová informovala, že do programu byly doplněny body: Aktuální informace
z MMR-ORP a jednotlivých ŘO k CLLD, Chod a činnost NS MAS s podbody Žádost Místní akční skupiny Kelečsko Lešensko - Starojicko, z.s. o posunutí splatnosti členského příspěvku 2017, projekt OPTP 2 – helpdesk pro MAS,
Nominace Oranžová stuha 2017, Nominace do Evropského venkovského parlamentu a Valná hromada NS MAS
podzim 2017. Do bodu vyjednávání byly doplněny body: Společná zemědělská politika 2020 při MZe a Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ při MMR. Do bodu různé byla doplněna informace k Auditu organizace.
Finální podoba programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Krist)
Doplnění a schválení programu (Krist)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Výstupy z neformálního jednání členů MAS a Výboru (Krist)
Aktuální informace z MMR-ORP a jednotlivých ŘO k CLLD (Florian)
Chod a činnost NS MAS (Foltýnová)
- Žádost Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s. o posunutí splatnosti členského
příspěvku 2017
- projekt OPTP 2 – helpdesk pro MAS
- Nominace Oranžová stuha 2017
- Nominace do Evropského venkovského parlamentu
- Valná hromada NS MAS podzim 2017
Vyjednávání
- náplň práce, konkrétní témata, zainteresované sektory ministerstev, kdo bude vyjednávač a kdo
ve vyjednávacím týmu
- Společná zemědělská politika 2020 při MZe
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8.
9.

- Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ při MMR
Informace z krajů
Různé
- Informace Audit organizace

Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 7. 2017.
Všichni pro
Schváleno

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Schvaluje:
Usnesení 1/3 Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 6. 2017.
Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje plnění usnesení ze dne 9. 5. 2017.
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).
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.
Neschvaluje:
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.
Bere na vědomí:
1/3 Výbor NS MAS bere na vědomí seznam smluv a pověřuje kontaktovat stávající partnery o doplnění kontaktních
osob formou dodatků ke smlouvám a poté o tomto bude informovat členskou základnu.
2/3 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení kauzy a vypořádání s MAS Karlštejnsko.
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.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 2/2: Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS.
Zodpovědný: Hamplová
Pokračuje.
Úkol 4/2: Ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jakubcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS.
Zodpovědný: Winter
Splněno. Winter informoval, že bude jednat ještě o možnosti sdílení kanceláře na ulici Slezská v Praze
s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Jednalo by se o zajištění zázemí (sklad, jednání Výboru,
jednání s partnery, atd.) pro NS MAS v Praze za výhodnější cenu.
Úkol 5/2: Na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS.
Zodpovědný: Winter, Hamplová
Pokračuje.
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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.
Zodpovědný: Krist
Pokračuje.
Úkol 7/3: Pozvat p. Urbánkovou z firmy Audit organizace na červencové jednání Výboru.
Zodpovědný: Krist, Foltýnová
Splněno.
Úkol 9/3: Poslat vyhodnocení stížnosti na zaměstnance NS MAS Jakubovi Černému z MAS Šipka.
Zodpovědný: Kuthanová
Splněno.
Úkol 11/3: Projednat na červencovém Výboru podrobněji vyjednávání, náplň práce, konkrétní témata,
zainteresované sektory ministerstev, kdo bude vyjednávač a kdo ve vyjednávacím týmu.
Zodpovědný: KS zástupci
Splněno. Vyjednávání jako samostatný bod jednání Výboru.
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 2/3: Vytvořit dodatky o kontaktní osoby k současným partnerským smlouvám a rozeslat partnerským
organizacím.
Splněno.
Úkol 3/3: Kontaktovat vedení NS MAS s rozdělením současných partnerských smluv a zodpovědnosti za jejich
naplňování.
Pokračuje.
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.
Splněno. Ryšavý se jednání zúčastnil a podal informace k databázi. Navrhnul novou platformu pro uložení dat –
virtuální server pro chod databáze a další. Databáze by se dále rozvíjela pro automatické formuláře, data pro
evaluace území. Cena by předběžně měla zůstat stejná. Cíl je, aby odrážela potřeby NS MAS a mohlo docházet
k jejímu rozvoji. Měla by být součástí nějakého projektu NS MAS např. jako součást možného projektu OPTP 2.
Usnesení 2/4: Výbor NS MAS schvaluje ukončení stávajících smluv (COOLHOUSING s.r.o. a BARA consult – Ing. Jan
Bareš) týkajících se provozu a správy databáze NS MAS do konce roku 2017.
Všichni pro
Schváleno
Úkol 6/3: Dopracovat manuál na pořádání akcí NS MAS.
Splněno. Manuál byl zaslán v podkladech jednání Výboru, viz příloha č. 1. Nikdo z Výboru k němu neměl připomínky,
proto bylo navrženo hlasování k manuálu.
Usnesení 3/4: Výbor NS MAS schvaluje manuál na pořádání akcí NS MAS a jeho zařazení do Směrnic NS MAS.
Všichni pro
Schváleno
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Úkol 8/3: Pozvat facilitátora p. Marka z CpKP na neformální jednání pro členy NS MAS, které se bude konat v
červenci.
Splněno. Pan Marek byl zaneprázdněn a místo něj se facilitace ujal pan Kulich ze Střediska ekologické výchovy
Rýchory.
Úkol 10/3: Poslat aktuální seznam MAS v Pracovních skupinách při NS MAS členské základně, aby se přihlásili další
potenciální zástupci.
Splněno. Noví zájemci se nahlašují tajemnici, která jejich seznam s kontakty předává na jednotlivé vedoucí
Pracovních skupin.
Úkol 12/3: Požádat Českou spořitelnu (p. Kváše) o zaslání seznamu expertů do hodnotících komisí pro sociální
podnikání.
Splněno. Foltýnová informovala, že k seznamu expertů proběhne ještě osobní schůzka předsedy NS MAS a pana
Kváše (během zpracování zápisu byl stanoven termín schůzky na 26. 7. v Praze).
Úkol 13/3: Poslat finální návrh úpravy Směrnic Kontrolní komisi před jejich schválením.
Termín: ihned
Pokračuje.
Analytikovi
Úkol 5/3: Vytvořit krátké vysvětlení ke stávajícím smlouvám na software a databázi jako podklad Výboru v červenci
2017.
Splněno. Vysvětlení bylo zasláno v podkladech jednání Výboru.

4. Výstupy z neformálního jednání členů MAS a Výboru (Krist)
Krist informoval, že na začátku setkání došlo ke kontrole plnění úkolů z minulého setkání v Soběslavi  všechny
jsou rozpracované, žádný není nesplněný. Z jednání vyplynula potřeba zaplatit odborníky, kteří stanovené úkoly
odpracují. Dále byl řešen web NS MAS a Public Relations – Danielová z MAS LVA nabídla NS MAS spolupráci v oblasti
PR (sdílení PR odborníka, kterého mají jako MAS k dispozici).
Byl přítomen hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a místopředseda SMS ČR Ing. Radim Sršeň,
Ph.D. – bylo předběžně domluveno setkání vedení NS MAS s dalšími územními partnery (Asociace krajů, SMS, SMO,
SPOV). Dále se účastnil PhDr. Oldřich Čepelka z agentury Tima Liberec. Pošmurný požádal, aby se dalšího jednání
účastnili pouze členové NS MAS, ne externích osoby mimo MAS, s ohledem na neefektivnost jednání a nemožnost
dojít k samostatnému stanovisku NS MAS v případě externích vlivů.
V dalším bodu setkání se řešil Manifest za CLLD, který byl přejmenován na „Manifest zlepšení implementace CLLD
ve 3. čtvrtletí 2017“ a jeho body:
1. Dokončení hodnocení Strategií CLLD
7. Režijní náklady MAS
2. Finanční milníky
8. Projekty spolupráce MAS
3. MS2014+
9. Umožnění zahraniční výměny
4. Změny Strategií CLLD
10. Možnost podpory MIKRO A MSP v rámci OP PIK
5. Provenkovské nastavení CLLD v IROP
prostřednictvím CLLD
6. Znovuzavedení podpory drobné občanské
vybavenosti v rámci PRV
Nově byl na setkání přidán bod: vyjasnění jak a kdy proběhne evaluace strategií CLLD.
Manifest bude využit jako podklad pro jednání RSK, NSK, s místními politiky a pro jednání s dotčenými ministerstvy.
Nebude požadavek, aby se pod manifest podepsali i ostatní územní partneři.
Usnesení 4/4: Výbor NS MAS schvaluje Manifest zlepšení implementace CLLD ve 3. čtvrtletí 2017 po zapracování
připomínek z neformálního jednání ze dne 10. 7.
Všichni pro
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Schváleno
Sršeň navrhnul manifest projednat s územními partnery tak, aby mohla vniknout usnesení na NSK.
Další dvoudenní jednání – neformální jednání členů NS MAS a Výboru a jednání Výboru se bude konat 9.–10.
října (místo bude upřesněno).

5. Aktuální informace z MMR-ORP a jednotlivých ŘO k CLLD (Florian)
Florian informoval, že IROP si snížil finanční milníky ve vztahu k CLLD na 50 %, ale finanční milníky zatím nejsou
sníženy pro jednotlivé MAS (MMR chce, aby se MAS co nejvíce snažily, a pak řeknou, že sankce snad nebudou).
Pošmurný doplnil, že ale může nastat problém s věcnými milníky – plnění indikátorů. Na jednání platformy CLLD
ŘO slíbily vytvořit postup při nedodržení milníků.
Florian dále informoval k dalším tématům:
-

bezbariérovost ve školách – schodolezy nesplňují vyhlášku stavebního zákona. Výjimka pro venkovské školy
bude ještě s ŘO řešena.
Hasiči – vymezení podporovaných/nepodporovaných ORP stále trvá, dojde k rozšíření vybavení, co si budou
moci pořídit – koncem léta budou nová pravidla.

Florian informoval, že MMR chystá seminář ŘO IROP pro SC 4.1, který se bude konat 24. 7. 2017 od 9:00 v Praze.
-

-

OPŽP – ŘO potvrdily rozšíření (NS MAS posílala dotazník ohledně zájmu MAS o daná témata a předpokládané
finanční alokaci), ale stále se řeší technický problém, jak a kdy si MAS budou moci přidat nový programový
rámec do SCLLD – pravděpodobně ještě v roce 2017.
PRV – řeší se zařazení článku 20 – financování z již stávajících peněz pro CLLD, forma klasické projekty nebo
umbrella projects (MAS podá 1 velký projekt, který rozdělí do území na malé záměry např. NNO).
připravují se nová pravidla 19.2.1 – příští kolo již pouze elektronicky přes Portál farmáře (důvodem je zachování
auditní stopy).
19.3.1. Projekty spolupráce – úřednice MZe chtějí zpřísnit limity v návaznosti na seminář 4. 4. v Praze. Je
plánována technická schůzka tak, aby PRV nebo IROP platil zahraniční cesty, teď si je zaměstnanci MAS musí
platit sami.

Hamplová se dotazovala na hlášenou odstávku Portálu farmáře od 30. 9. 2017 do konce roku. Florian vysvětlil,
že se SZIF bude připravovat na nový příjem žádostí, takže nepůjde vyhlašovat ani zadávat výzvu do systému.
Florian informoval, že proběhla schůzka náměstku OP, viz příloha č. 2 zápis z jednání. MMR zatím dodržuje závazek
min. 5 schválených SCLLD/týden. Neschválené MAS Florian kontaktuje s nabídkou pomoci při podání nové výzvy
nebo vypořádání problémů s ŘO. S prodloužením výzvy by neměly MAS raději počítat – MMR musí vybrat MAS do
konce roku 2017, zkracovat lhůty pro hodnocení nechtějí.
Novák se dotazoval na případ, kdy některé MAS mají hodnocení v IROP „schváleno“ a v příštím hodnocení
„schváleno s výhradou“ – již se stalo i u jiné MAS a musela i tyto nové chyby opravit. Je ale zapotřebí prověřit u
každé MAS zvlášť, podnět bude řešit Florian.
V případě nelogického postupu hodnocení Strategií CLLD se mohou MAS obrátit na svého KS zástupce ve Výboru
nebo Honzu Floriana.
Hamplová informovala o postupu ŘO IROP při neprodleném podání Žádosti o změnu.
Režie MAS 4.2 – první MAS již dostaly sankce, že neprodleně nepodaly žádost o změnu – Honza Florian zjistí, co
znamená časový termín neprodleně. Zemanová B. navrhuje podat odvolání, protože pochybení nemá na nic vliv
a není stanoveno, jaký přesný časový údaj znamená neprodleně.
Informace ohledně sankcí se týká vzoru přílohy č. 2. Specifických pravidel SC 4.2 IROP: Podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
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Přílohu MAS naleznou v MS2014+ jako druhý dokument u rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Chod a činnost NS MAS (Foltýnová)
Žádost Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. o posunutí splatnosti členského příspěvku 2017
Foltýnová informovala, že do kanceláře přišla žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2017 od Místní
akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. a to do 30. listopadu 2017.
1/4 Výbor NS MAS bere na vědomí žádost Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. o posunutí
splatnosti členského příspěvku 2017 do 30. listopadu 2017.
Helpdesk pro MAS
Florian informoval, že není jednotný názor mezi členy Výboru ani MAS, zda má mít NS MAS tuto aktivitu na starosti,
proto projekt z OPTP na toto téma nebude podán – byla zvolena jednodušší varianta, a to, že školitelé (Ryšavý,
Kulíšek, Charouzek, Danielová, Vomáčka) budou mít DPP s MMR = MMR bude nuceno řešit si problémy MS2014+
napřímo, ne prostřednictvím NS MAS a zároveň tak bude zajištěna poradenská podpora tvorby prvních výzev MAS.
Dále proběhla diskuze nad hodnocením MAS (součástí Strategie NS MAS 2030 schválené Valnou hromadnou NS
MAS 16. 3. v Hranicích) – na neformálním jednání 10. 7. bylo diskutováno, zda vůbec mají MAS zájem
o sebehodnocení – zatím na toto není jednotný názor. Hlavní motivací aktivity projektu bylo snížení kontrol na 4.2.
Krist navrhnul počkat ještě 2 měsíce pro vytvoření návrhu na hodnocení MAS.
Názory Výboru na projekt OPTP 2 aktivitu hodnocení MAS:
kraj
KS NS MAS Moravskoslezský
KS NS MAS Olomoucký
KS NS MAS Karlovarský
MAS v Libereckém kraji
KS NS MAS Ústecký
KS NS MAS Středočeský
KS NS MAS Jihočeský
KS NS MAS Pardubický
MAS v Kraji Vysočina
MAS v Plzeňském kraji

souhlas/nesouhlas
ano - jednoduché a přínosné, forma benchmarking
ne
ano - navázat a upravit stávající funkční systém ve spolupráci s MMR
bez názoru
ano - pokud bude hodnocení ve spolupráci s MMR
ne, protože není definováno proč tvořit hodnocení MAS. Pokud systém bude,
tak KS NS MAS Středočeského kraje nabízí pomoc s tvorbou
ano - je to ve Strategii NS MAS 2030 a schválila si to Valná hromada NS MAS
ano - ve spolupráci s MMR
ne
ano - prakticky a jednoduše

Krist navrhnul konkretizovat návrh dobrovolného hodnocení MAS.
Úkol 1/4: Vytvořit variantní návrh (koncepci) hodnocení MAS do konce září 2017.
Termín: konec září
Zodpovědný: Krist (Pracovní skupina Program a vize), Pošmurný (KS NS MAS Středočeského kraje)
Zemanová B. požádala o zaslání upřesňujících informací – požadavky MMR na aktivitu, konkrétnější požadavky
ze strany NS MAS.
Nominace Oranžová stuha 2017
Foltýnová informovala, že do kanceláře byla zaslána žádost o nominaci za NS MAS do Hodnotitelské komise
Oranžová stuha 2017 v termínu od 4. 9. do 8. 9. 2017 a v rámci žádosti byla navržena Romana Zemanová jako
zástupce za NS MAS.
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Usnesení 5/4: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Romany Zemanové do celostátní hodnotitelské komise
pro ocenění Oranžová stuha roku 2017.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 3
Schváleno
Nominace do Evropského venkovského parlamentu
Foltýnová informovala, že byl zaslán podklad výsledek „českého venkovského parlamentu“ 2016, který probíhal
vloni jako Národní konference venkov v Litoměřicích. Tento materiál bude po překladu do anglického jazyka zaslán
jako příspěvek do ERP k zapracování do Evropského Manifestu., který se koná 18. – 21. října 2017 v Holandsku.
NS MAS se účastní jako hlavní zástupce, za každou ze 40 přizvaných zemí se může zúčastnit pouze 5 delegátů,
zástupců venkovských organizací a partnerů NS MAS. Hostitelská země hradí účastníkům veškeré náklady,
Celostátní síť pro venkov uhradí náklady na dopravu do Holandska.
Za NS MAS byla nominována RNDr. Zuzana Guthová.
Usnesení 6/4: Výbor NS MAS schvaluje nominaci RNDr. Zuzany Guthové k účasti na Evropském venkovském
parlamentu v Holandsku ve dnech 18. – 21. 10. 2017 jako zástupce NS MAS s právem hlasovat o jeho závěrech.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno
VH NS MAS podzim 2017
Proběhla diskuze mezi členy Výboru, ze které vzešel termín konání Valné hromady NS MAS 15. listopadu 2017 ve
Valticích v Jihomoravském kraji a body programu: úprava Stanov NS MAS a programová diskuze pro nadcházející
období po roce 2018.
Usnesení 7/4: Výbor NS MAS schvaluje svolání Valné hromady NS MAS 15. listopadu 2017 ve Valticích (místo bude
upřesněno) s hlavními body programu Stanovy NS MAS a programová diskuze pro nadcházející období po roce
2018.
Všichni pro
Schváleno
Pošmurný navrhnul, aby byla ve Stanovách změna a bylo uvedeno, že Výbor schvaluje rozpočet organizace a Valná
hromada bude schvalovat výsledek hospodaření.
Úkol 2/4: Připravit podklady pro jednání Valné hromady NS MAS.
Termín: září/říjen
Zodpovědný: Krist

7. Vyjednávání
Krist zopakoval, že na minulém jednání Výboru byl hlasován zájem NS MAS o koordinaci vyjednání Územních
partnerů s možností zapojení Asociace krajů. Dále informoval, že od minulého červnového jednání Výboru nedošlo
k žádnému společnému setkání mezi územními partnery.
Zemanová R. informovala, že ke Společné zemědělské politice po roce 2020 zaslala společně s Winterem
připomínky.
Florian doplnil, že z každého jednání posílá průběžně krátký zápis, který by mohli posílat i ostatní zástupci
v monitorovacích výborech a pracovních skupinách pomocí interního rozesílače – krátké zápisy, které nyní dostává
skupina CLLD, budou zasílány všem členům Výboru (všichni KS budou dostávat průběžné informace). Finální
informace z jednání jsou pak zveřejňovány v Informatoriu. Etapové zprávy o realizaci projektu OPTP jsou průběžně
zveřejňovány na webu NS MAS http://nsmascr.cz/projekt-optp/.
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Hamplové chybí vize, co Výbor chce. Proběhla diskuze nad zapojením stávajících zástupců v monitorovacích
výborech a týmu OPTP. Chybí řízení projektu OPTP. Florian vysvětlil, že úkolem projektu je řešit podněty MAS,
chodit na schůzky a připomínkovat dokumenty.
Z diskuze vzešel požadavek na vytvoření interního společného emailu pro současný vyjednávací tým – všichni
zástupci v monitorovacích výborech a tým pro SRR – vyjednavani@nsmascr.cz – budou podávat zprávy o výsledcích
jednání.
Úkol 3/4: Vytvořit interní společný email pro sdílení informací pro současný vyjednávací tým.
Termín: ihned
Zodpovědný: Libosvár
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ při MMR
Charouzek informoval, že proběhly jednání PS Regionální (zástupce Charouzek) a PS Venkov (zástupce Boukalová).
Nyní se sbírají data a do října se bude tvořit analytická část. Strategie neřeší venkov, ale je založena na pólech
rozvoje, chce se blížit ve statistikách průměrům EU. Je zapotřebí s venkovskými partnery tlačit na zapojení venkova.
Dle Charouzka byla nabídnuta možnost zapojit NS MAS do aktualizace Zákona o regionálním rozvoji.
Pošmurný uvedl postup, který by měl po návrhu Charouzka k Zákonu o regionálním rozvoji následovat – Charouzek
řekl podnět, který by se měl řešit – mělo by se zapracovat na tom, co NS MAS chce, kontaktovat územní partnery,
spolupracovat s nimi na stanovisku, který se do strategického dokumentu zapracuje – musí ale být konkrétní osoba,
která si to vezme na starosti. Hamplová se dotazovala, zda předseda bude ta osoba, která bude chodit na
ministerstva vyjednávat s vypracovanými podklady a řídit NS MAS. Pokud se toto nebude nyní řešit, tak se nic
nestane, protože ministerstvo si Strategii napíše, jak potřebuje – NS MAS musí začít jednat. Pošmurného zajímalo,
kdo konkrétně si toto vezme na starosti.
Zemanová B. konstatovala, že NS MAS chybí jasné vedení a řízení týmu, a že se tento problém, o kterém každý ví,
pouze mlčí a neřeší se. Hamplová souhlasila s Pošmurným – dotazovala se Krista, jestli bude kontaktovat partnery
s konkrétními návrhy a vyjednávat za NS MAS, zda si KS MAS nerozdělí příspěvek na dopravu a finance z rozpočtu
dostane Pošmurný nebo jiná osoba, která bude vyjednávat – Výbor je v současné době jako diskuzní klub, chybí
rychlost a ráz a někdo to musí řídit. Výbor si musí říct, co chce a udělat pro to všechny kroky.
Krist vysvětlil, že na minulém jednání bylo hlasování o vyjednávání, které povede Pošmurný, ale hlasování neprošlo.
Pošmurný doplnil, že se ale jednalo o koordinaci vyjednávání společných témat na úrovni územních partnerů, ne o
vyjednávání za NS MAS.
Pošmurný doplnil, že aktuálně není řečeno, kdo připraví témata a k tomu patřičné podklady. Není např. jasné, kdo
připraví programové podklady pro Valnou hromadu – vše se řeší pořád dokola.
Hamplová necítí, že by Krist řídil NS MAS. Krist vysvětlil, že do současné doby zajímalo MAS jen hodnocení SCLLD a
ne nic dalšího, proto chce na podzim programovou Valnou hromadu, kde se toto bude řešit. Hamplová upozornila,
že na podzim budou mít MAS stejné problémy, jako mají teď (např. monitorovací systém). Zemanová R. dodala, že
její domovská MAS je poslední MAS, která řeší hodnocení SCLLD, i přesto zástupci MAS Frýdlantsko chtěli na
neformálním jednání členů NS MAS a Výboru řešit vyjednávání a budoucí programové období – bohužel na to
nedošlo.
Makovička připomenul, že Výbor je spolek dobrovolníků, kteří vše dělají zdarma ale vyjednávač je něco jiného,
toho je nutné jako v minulých letech zaplatit.
Krist vysvětlil, že se snaží moderovat diskusi, a ne razantně řídit. Měl větší představu, že kancelář by měla být
jedním s řídících míst, ne pouze sekretariát, očekával víc vlastní aktivity a vlastních návrhů, aby kancelář byla
partnerem předsedy nebo Výboru.
Novák upozornil, že zaměstnanci kanceláře NS MAS nebyli nikdy zaměstnanci MAS, takže neznají konkrétní
problémy, se kterými se MAS potýkají – Výbor musí řešit, co MAS chtějí, nebo začnou vystupovat. Novák požádal,
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aby na příštím Výboru byly řešeny konkrétní oblasti vyjednávání a s tím spojené osoby (odborníci na OP +
koordinátor) vyjednávacího týmu NS MAS pro nové období. Krist doplnil, že kancelář by měla být profesionální
tahoun, protože nyní jsou hodně sekretariát a málo kancelář. Zemanová B. se dotazovala, jestli bylo s kanceláří
řešeno, co se od ní očekává, jaké jsou konkrétní návrhy a náplň práce. Foltýnová i Libosvár informovali, že tento
požadavek jim nebyl sdělen. Zemanová R. doplnila, že kancelář jsou zaměstnanci, kteří nemohou řídit podnik, to
by měl dělat ředitel nebo předseda. Krist vysvětlil, že vedení NS MAS vidí jako dvouhlavé, a to předseda a ředitel –
v jeho podání by měla řídit NS MAS tajemnice. Novák navrhuje přijmout ředitele s dlouholetou zkušeností ředitele
MAS. Krist vysvětlil, že bylo řešeno s tajemnicí, že bude ředitelka. Foltýnová vysvětlila, že takto řešeno to nebylo,
Krist se pouze dotazoval, jestli se chce tajemnice rozvíjet. Foltýnová vysvětlila že o osobní rozvoj by zájem měla,
ale není možné s náplní práce řešení administrativy NS MAS jít na ministerstvo vyjednávat. Zemanová R.
upozornila, že musí dojít ke změně Stanov a Interních dokumentů. Pošmurný doplnil, že v Interních dokumentech
NS MAS je uvedeno, kdo řídí NS MAS a kancelář a je to předseda. Pokud o to Krist nemá zájem, měl by usilovat o
změnu těchto dokumentů nebo někoho pověřit. Krist informoval, že by mělo první dojít ke změně Stanov a pak až
Interních dokumentů a jsme v přechodovém režimu. Hamplová požádala Krista, aby řídil NS MAS.
Winter požádal o to, aby na dnešním nebo nadcházejícím jednání Výboru byly řečeny 4 jména, která se naučí OP
tak, že za ně budou zodpovídat.
Krist informoval, že se bude muset vyřešit funkce ředitele s odpovědností a předseda bude pouze v pozici šéfa
Výboru.
Pošmurný doplnil, že nyní existuje pouze jedna osoba, která má kompletní informace k technickému jednání, a tou
je Jan Florian, pak je zapotřebí ale ještě osoba, která bude obcházet ministerstva a partnery, dle něj by to měl být
předseda. Krist doplnil, že procesy běží a na Úřadu vlády zakomponovává LEADER a MAS, což má vliv na další
strategické dokumenty. Všechno k řešení by směřoval k podzimní valné hromadě tak, aby všichni věděli (kancelář,
Výbor, doplní se personální díra – ředitel), co se od nich očekává.
Pošmurný požádal o zaznamenání do zápisu informace (poslední rada) o faktu, že se s vyjednáváním na úrovni NS
MAS zbytečně otálí a NS MAS ztrácí čas, který mohla využít k upevnění svých pozic. Příkladem je chybějící
koordinace názorů na nově připravovanou Strategii regionálního rozvoje a jejich sjednocení s územními partnery.
NS MAS by měla být opět silná a akční a neopakovat chyby z minulého období. Upozornil, že on sám se nechce
ovšem v současném stavu řízení NS MAS do vyjednávání za NS MAS zapojit. NS MAS by měla mít jednoho silného
leadera, který vše bude koordinovat.
Makovička informoval, že nesouhlasí s tím, aby byla pozice předsedy spojena pouze s moderátorem a očekává
vedení, funkce ředitele ponese radikální změny v organizaci – bude řešeno v návrhu Stanov a budoucím rozpočtu
pro rok 2018.

8. Informace z krajů a RSK
Krajští zástupci sdělili aktuální informace za uplynulý měsíc. Hamplová požadovala, aby byly podkladové materiály
pro jednání Výboru posílány dříve, než je tomu dosud.
Usnesení 8/4: Výbor NS MAS schvaluje posílání podkladových materiálů pro jednání Výboru NS MAS 4 pracovní
dny před jeho jednáním a tento postup zapracovat do Směrnic NS MAS.
Všichni pro
Schváleno
Pošmurný informoval, že KS NS MAS Středočeského kraje dostala z POV dotaci (90%) na spolupráci při tvorbě
strategického dokumentu středočeského kraje.
Kovářová informovala, že v KS NS MAS Pardubického kraje bude v rámci POV fungovat „malý LEADER“ – podpora
malých projektů obcí, NNO v území MAS.

9. Různé

Strana 10/10

Audit organizace
Urbánková představila společnost Audit organizace, která mimo jiné nabízí pomoc při tvorbě koncepcí a strategií
organizací tak, aby byly silné zevnitř i navenek a byl prostor pro vyjednávání. Navrhla setkání, kde se nastaví, co je
stěžejní a nastaví se plán a harmonogram, podle kterého se postupuje. Winter se dotazoval, zda se zabývají také
neziskovými organizacemi – Urbánková potvrdila, že řeší i NNO.
Konec jednání: 13:55
Další jednání Výboru bude 12. září v Praze.
Ověřil dne:
18. 7. 2017

Kovářová

18. 7. 2017

Charouzek

