Praha, 12. září 2017

Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů Výboru
Hosté a další: Věra Nosková; Ing. Jakub Černý – Místní akční skupina Šipka, z. s.; Ing. Darina Danielová – MAS
Lednicko-valtický areál, z.s.

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:00
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.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Novák, Kovářová

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Winter požádal o doplnění akce Oranžová stuha 2017 do bodu 5 Chod kanceláře a
diskuzi o faktuře MAS Šumperský venkov na cesty zástupce PS Mezinárodní spolupráce k tématu Návrh rozpočtu
NS MAS 2018. Foltýnová informovala, že v programu byl odstraněn bod Zpráva o projektu LAG Kazbegi, protože
nikdo za projekt nebyl na Výboru NS MAS přítomen, a proto byla zpráva ze zahraniční cesty 7/2017 viz příloha č. 1
a měsíční přehled za 7-8/2017 viz příloha č. 2 součástí podkladů jednání Výboru na vědomí. Dále bylo doplněno
výběrové řízení na pozici tajemníka NS MAS do bodu 5 Chod kanceláře:
Finální podoba programu:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Chod kanceláře (Foltýnová)
výběrové řízení na pozici tajemníka NS MAS (Kuthanová)
Interní směrnice NS MAS
plnění Akčního plánu NS MAS 2017
členská přihláška MAS Boleslavsko
žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí
informace z akcí – Země živitelka a Agrokomplex, Oranžová stuha
návrh rozpočtu NS MAS 2018
Dopis ministryně MMR + reakce předsedy NS MAS (Krist)

Strana 2/10

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Informace z Národní stále konference (Krist)
Návrh stanov NS MAS (Danielová)
Pracovní skupina Program a vize (Krist)
Vyjednávání
nominace náhradníka OP PIK
nominace zástupce Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020 (NKR)
nominace zástupců Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR21+)
nominace náhradníka Národní stále konference
nominace do expertní skupiny NNO
Pracovní skupina Vzdělávání (Pošíková)
Zpráva o činnosti týmu OPTP
Informace z krajů
Různé

Usnesení 1/5: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 9. 2017.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Schvaluje:
Usnesení 1/4 Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 7. 2017.
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.
Usnesení 3/4: Výbor NS MAS schvaluje manuál na pořádání akcí NS MAS a jeho zařazení do Směrnic NS MAS.
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.
Usnesení 5/4: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Romany Zemanové do celostátní hodnotitelské komise
pro ocenění Oranžová stuha roku 2017.
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.
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.
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.
Bere na vědomí:
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.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 2/2: Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS.
Zodpovědný: Hamplová
Splněno. Směrnice na užívání loga byla součástí podkladů jednání Výboru.
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Úkol 5/2: Na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS.
Zodpovědný: Winter, Hamplová
Splněno. Účetní směrnice byla součástí podkladů jednání Výboru.
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 1/4: Vytvořit variantní návrh (koncepci) hodnocení MAS do konce září 2017.
Zodpovědný: Krist (Pracovní skupina Program a vize), Pošmurný (KS NS MAS Středočeského kraje)
Termín: pokračuje  konec září
Úkol 2/4: Připravit podklady pro jednání Valné hromady NS MAS.
Zodpovědný: Krist
Termín: pokračuje září/říjen
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.
Splněno, požadavek byl zaslán na Úřad průmyslového vlastnictví a čeká se na vyjádření.
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.
Splněno. Z účetních směrnic NS MAS byl odstraněn požadavek na havarijní pojištění pro zaměstnance nebo použití
čestného prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnosti vymáhat náhradu škody při dopravní
nehodě.
Úkol 3/3: Kontaktovat vedení NS MAS s rozdělením současných partnerských smluv a zodpovědnosti za jejich
naplňování.
Splněno.
Úkol 13/3: Poslat finální návrh úpravy Směrnic Kontrolní komisi před jejich schválením.
Splněno.
Analytikovi
Úkol 3/4: Vytvořit interní společný email pro sdílení informací pro současný vyjednávací tým.
Zodpovědný: Libosvár
Splněno.

5. Chod kanceláře (Foltýnová)
Výběrové řízení na pozici tajemníka NS MAS
Foltýnová informovala o výběrovém řízení na pozici tajemníka NS MAS  příjem životopisů a motivačních dopisů je
stanoven do 18. 9. 2017 do 12:00, termín osobního pohovoru je stanoven na 4. 10. 2017 v Praze. Výběrová komise
je složená z předsednictva a externího personalisty. Pošmurný se dotázal, zda se případné období, kdy bude
současná tajemnice zaškolovat nástupce, projeví v rozpočtu NS a pokud ano, zda vedení počítá s úpravou rozpočtu
a zda jsou zajištěny prostředky. Krist odpověděl, že se prozatím čeká na rozhodnutí současné tajemnice. Kuthanová
doplnila, že po obdržení stanoviska dojde k práci na rozpočtu.
Přišel Černý (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)
Interní směrnice NS MAS
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Foltýnová informovala o zaslaném podkladu a úpravách účetní směrnice, vytvoření směrnice pro použití Loga NS
MAS a použití datové schránky. Pošmurný doplnil připomínku k veřejným zakázkám a požádal o doplnění do účetní
směrnice.
Usnesení 2/5: Výbor NS MAS schvaluje po doplnění připomínek Pošmurného účetní směrnici, směrnici pro užívání
loga, směrnici pro užívání datové schránky k 12. 9. 2017.
Všichni pro
Schváleno
Dále bylo hlasováno o pověření člena Výboru NS MAS ke styku s bankou a placením faktur a mezd.
Usnesení 3/5: Výbor NS MAS pověřuje člena Výboru NS MAS Ing. Františka Wintera stykem s bankou a placením
faktur a mezd.
Všichni pro
Schváleno
Plnění Akčního plánu NS MAS 2017
Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru bylo plnění akčního plánu NS MAS 2017 viz příloha č. 3.
Krist informoval, že další neformální jednání MAS a Výboru NS MAS se uskuteční 9. října na Váňově statku
v Dubovicích u Pelhřimova.
1/5 Výbor NS MAS bere na vědomí plnění Akčního plánu NS MAS 2017.
Členská přihláška MAS Boleslavsko
Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru NS MAS byla zaslána přihláška MAS Boleslavsko. Pošmurný
za KS NS MAS Středočeského kraje doporučil MAS k přijetí.
Usnesení 4/5: Výbor NS MAS schvaluje MAS Boleslavsko, z.ú. jako člena NS MAS ke dni 25. 7. 2017.
Všichni pro
Schváleno
Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí
Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru NS MAS byla zaslána Žádost o posunutí splatnosti
členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí.
2/5 Výbor NS MAS bere na vědomí žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí
a doporučuje Valné hromadě NS MAS konané 15. listopadu 2017 schválení posunutí do 31. 12. 2017.
Foltýnová informovala, že již obeslala několik MAS, které dosud nezaplatily členské příspěvky za rok 2017
a požádala KS zástupce o zaurgování MAS v rámci jednotlivých krajů.
Úkol 1/5: Zaurgovat MAS, které dosud nezaplatily členské příspěvky 2017.
Termín: ihned
Zodpovědný: KS zástupci
Přišel Makovička (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)
Informace z akcí – Agrokomplex, Země živitelka a Oranžová stuha
Krist informoval, že se společně s Františkem Winterem a Veronikou Foltýnovou zúčastnil Agrokomplexu v Nitře,
kde se setkal s předsedou Národní sítě slovenských MAS Ľubomírem Lőrinczem – proběhla diskuze nad
zarámováním společných akcí výročím Československo slaví 100 let, a byla příslibena větší účast slovenských MAS
na LeaderFESTu 2018. Padnul také návrh na společné setkání 1. ledna 2018 a vytvoření společné akce na Javořině
na Slovensku.
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Dále informoval o aktuální situaci schvalování Strategií CLLD na Slovensku, kdy byly zrušeny 2 kola výběru strategií
a nyní probíhá expresní 4 měsíční výběr Strategií k poslednímu červenci 2017 a musí být, stejně jako u nás, strategie
schváleny k 31. 12. 2017.
Krist uvedl, že na Zemi živitelce byla společná expozice CSV a partnerů v pavilonu T na výstavišti v Českých
Budějovicích. Krist a Winter by se opět vrátili nazpět k prezentaci MAS (pokud by se k jejich prezentaci našly
finanční prostředky) na Zemi živitelce a to i ve spolupráci s kraji. Bude dále jednáno s vlastníky výstaviště a možnosti
uznatelných výdajů prezentujících MAS. Kuthanová požádala Wintera o vytvoření vize případně analýzy
k budoucnosti prezentace NS MAS v rámci veletrhů.
Úkol 2/5: Vytvořit koncept prezentace NS MAS a MAS v rámci veletrhů 2018.
Termín: ihned
Zodpovědný: Winter
Winter a Zemanová informovali o průběhu hodnocení Oranžové stuhy 2017. Zemanová byla zklamaná přístupem
MAS v rámci pomoci obcím při Oranžové stuze. Pošíková navrhnula, aby např. na Valné hromadě NS MAS byla
prezentována soutěž jako taková s tím, že je zapotřebí spolupracovat s obcemi. Krist uvedl, že je to dobrovolná
akce, ale je dobré, aby se MAS takových akcí účastnily.
Foltýnová doplnila, že vyúčtování akcí Agrokomplex a Země živitelka budou v podkladech dalšího jednání a na závěr
poděkovala jihočeským MAS, hlavně Miladě Vopálkové z MAS Rozkvět za spolupráci na zajištění doprovodné akce
Země živitelky Večeru venkova.
Návrh rozpočtu NS MAS 2018
Winter informoval k faktuře od MAS Šumperský venkov  o fakturované akci z února 2017 není zmínka v zápisech
jednání Výboru ani není zpráva z cesty. Krist navrhnul pozvat Sršně, aby vysvětlil danou situaci. Hamplová
vysvětlila, že v akčním plánu NS MAS jsou uvedeny cesty z února 2017. Foltýnová doplnila, že faktura byla schválena
vedoucím PS Mezinárodní spolupráce. Florian informoval, že jedné ze zmiňovaných akcí se účastnil i on sám
a NS MAS by nemusela hradit vyslání 2 zástupců za NS MAS. Winter navrhnul, aby každou pracovní cestu do
zahraničí schvaloval Výbor NS MAS.
Na závěr bylo rozhodnuto o postupu – zaplacení faktury MAS Šumperský venkov, okamžité dodání chybějících
zpráv ze zahraničních cest, vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest.
Usnesení 5/5: Výbor NS MAS schvaluje postup vypořádání faktury MAS Šumperský venkov číslo 170054 - zaplacení
faktury, okamžité dodání 2 chybějících zpráv ze zahraničních cest za měsíc únor, vytvořit upřesnění procesu
schvalování zahraničních služebních cest Winterem.
Pro: 7 Proti: 3 Zdržel se: 2
Schváleno
Úkol 3/5: Vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest.
Termín: ihned
Zodpovědný: Winter
Kuthanová informovala o podobě základního návrhu rozpočtu 2018, kde jsou uvedeny základní položky, které
přechází z minulých let. Při platbě členských příspěvků 10 000 Kč je rozpočet mínusový.
Foltýnová doplnila, že doplnění a návrhy na úpravu rozpočtu musí dodat vedení (výdaje na kancelář, zaměstnance,
atd.), vedoucí pracovních skupin, členové kontrolní komise. Krist doplnil, že musí být zvýšeny příjmy a to buď
z vlastních zdrojů nebo projektovou činností.
Hamplová se dotazovala na projekt MMR pro NNO na rok 2017. Foltýnová informovala, že projekt nebyl podpořen.
Úkol 4/5: Zjistit důvod neschválení projektu MMR pro NNO 2017.
Termín: další jednání Výboru
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Zodpovědný: Krist
Krist informoval, že zástupci Výboru NS MAS by mohli dodat návrhy záměrů projektů pro financování činnosti NS
MAS stejně jako např. PS Vzdělávání a projekt MASky v obraze.
Úkol 5/5: Dodat konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené
grantové a dotační zdroje.
Termín: 9. října 2017
Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS
Krist navrhnul seškrtání návrhu rozpočtu NS MAS 2018. Danielová navrhnula neposílat do krajů částku 14 000 Kč,
protože v rámci KS jsou placeny členské příspěvky. Novák navrhnul zrušení Monitoringu médií.
Úkol 6/5: Zaslat návrhy na úpravu rozpočtu NS MAS 2018.
Termín: 2. října 2017
Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS, Kontrolní komise
Pošmurný se dotazoval, zda se bude na listopadové Valné hromadě NS MAS schvalovat rozpočet a možnost
navýšení členských příspěvků. Záleží na tom, jestli se schválí nový návrh Stanov, kde je uvedeno, že by rozpočet
mohl schvalovat Výbor.

6. Dopis ministryně MMR + reakce předsedy NS MAS (Krist)
Krist informoval o zaslaném dopise z kanceláře ministryně MMR a to žádost o maximální součinnost NS MAS
v procesu výběru Strategií CLLD, dále pak znepokojení nad stavem zpracování některých Strategií CLLD,
připomenutí vstřícnosti ministerstva při vyhlášení 3. výzvy. Na závěr byla uvedena snaha o součinnost na hodnocení
– rating MAS.
Dále uvedl, že některé MAS nevykládají 100% úsilí nebo se jim jinak nedaří a je to způsobeno zpožděním na začátku
hodnocení procesu schvalování Strategií CLLD, změny pravidel, vysoká fluktuace pracovníků ministerstev,
nejednotný výklad komplikovaných pravidel. Cíl NS MAS je stále stejný a to pomoci MAS.
Dále informoval, že proběhla schůzka vedení a týmu OPTP, kde se řešilo mimo jiné i jakým způsobem postupovat,
když MAS nereagují na emaily NS MAS hlavně těch s nabídkou pomoci.
Černý a Florian doplnili informaci, že MAS nyní čekají na přiřazení hodnotitele na CRR pro Závěrečné ověření
způsobilosti  Florian informoval, že dnes (12.9.2017) k tomuto proběhne schůzka s ŘO IROP.

7. Informace z Národní stále konference (Florian, Krist)
Florian informoval o průběhu Komory CLLD viz prezentace NS MAS příloha č. 4. Zástupci NS MAS znovu upozornili
ŘO na nepřehlednost příruček (IROP), nedodržování termínů atd. Krist informoval o průběhu Komory Regionální.
Plenární zasedání – přes všechnu snahu se nepodařilo prohlasovat 4. výzvu na hodnocení Strategií CLLD.
Florian poté podrobně informoval KS zástupce o postupu zbývajících MAS, které čekají na hodnocení – pomůže
tým OPTP a KS zástupci.
Odešel Pošmurný (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)

8. Návrh Stanov NS MAS (Danielová)
Kuthanová informovala, že v podkladech jednání byl návrh Stanov NS MAS, který vytvořila Danielová z MAS LVA
viz příloha č. 5. Danielová si vzala slovo, a vysvětlila, že přišly první připomínky z KS NS MAS Středočeského kraje,
které vypořádá a navrhnula všem, že může přijet na KS jednání představit a vysvětlit návrh (v případě zájmu je
zapotřebí s ní včas domluvit termín).
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Danielové uvedla hlavní změny v návrhu a to: zjednodušení a princip silného Výboru NS MAS, předsedu a
místopředsedy volí Výbor NS MAS, funkční období na 3 roky, není vyžadována nutnost pobočných spolků s IČ kraje,
nová pozice ředitele, rozpočet schvaluje Výbor NS MAS – Výbor má odpovědnost za plnění rozpočtu a proto by ho
měl i schvalovat a Valná hromada NS MAS schvaluje pravidla rozpočtu.
Hamplová informovala, že návrh projednávali na KS Ústeckého kraje a předběžně s jeho podobou souhlasí, až na
dvě drobné připomínky, které hned Danielová vypořádala.
Od MAS v Kraji Vysočina byl zaslán požadavek na možnost volby per rollam, která bude do návrhu Stanov
zapracována.
Úkol 7/5: Projednat na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: KS zástupci
Na dalším jednání se budou schvalovat podklady pro Valnou hromadu NS MAS, která se bude konat 15. listopadu
2018 ve Valticích. Danielová dále informovala, že bude ještě ke Stanovám vytvářet navazující dokumenty, jako
např. jednací řád Valné hromady NS MAS a další.

9. Vyjednávání
Manifest
Florian informoval, že byl vytvořen Manifest za zlepšení implementace komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) viz příloha č. 6, který obsahuje 5 základních bodů:
1.
2.
3.

4.
5.

Úspěšné dokončení hodnocení strategií CLLD
Nastavení podmínek pro hladkou implementaci strategií CLLD (Finanční milníky, Indikátor pracovních míst v
PRV, Změny Strategií CLLD, Střednědobá evaluace)
Úpravy oblastí podpory CLLD v rámci revizí programových dokumentů (Rozšíření oblastí podpory v OPŽP,
Provenkovské nastavení CLLD v IROP, Znovuzavedení podpory drobné občanské vybavenosti v rámci PRV,
Zapojení dalších zdrojů)
Zajištění režijních nákladů MAS a možnosti výměny zkušeností (Režijní náklady MAS, Projekty spolupráce MAS,
Umožnění přenosu zkušeností ze zahraničí vč. související výměny)
MS2014+

Usnesení 6/5: Výbor NS MAS schvaluje Manifest za zlepšení implementace komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
Všichni pro
Schváleno

10. Zpráva o činnosti týmu OPTP
Kuthanová informovala, že proběhla schůzka týmu OPTP s předsednictvem NS MAS – bylo projednáno rozdělení
úkolů, vyjasnění dalšího postupu a pravidelná aktualizace úkolů. Florian doplnil, že tým OPTP bude zasílat vedení
NS MAS zprávu o činnosti týmu OPTP  tabulku s úkoly, co je zapotřebí pro MAS vyřešit. Zemanová by kvitovala
setkávání s vedením NS MAS každý měsíc.
Makovička se dotazoval na Rating MAS a spolupráci s MMR. Florian vysvětlil, že MMR na Národní stálé konferenci,
která se konala 6. září v Hradci Králové, požadovalo, aby NS MAS vytvořila návrh Ratingu MAS do konce roku 2017.
Postup bude takový, že NS MAS vytvoří návrh.
Krist poté navrhnul pověřit Floriana vedením projektu OPTP.
Usnesení 7/5: Výboru NS MAS pověřuje Jana Floriana jako odpovědnou osobu za projekt OPTP 2016-2019.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
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Schváleno
Odešel Florian (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)

11. Pracovní skupina Program a vize (Krist)
Krist informoval, že v rámci podkladů jednání Výboru byl přílohou č. 7 Podklad pro start diskuze 2021+, který blíže
vysvětlil. Dalším podkladem jednání Výboru NS MAS byl seznam priorit NS MAS v období 2021+ vytvořený
Charouzkem. Dále informoval o postupu, kdy proběhne 18. září jednání PS Program a vize v Praze, poté se bude
tématům věnovat neformální jednání MAS a členů Výboru 9. října v Dubovicích a nakonec v rámci Valné hromady
NS MAS 15. listopadu ve Valticích.
Oliva požádal o vytvoření přehledu informací k přípravám nového programového období 2021+.
Úkol 8/5: Vytvořit srozumitelný přehled k přípravám nového programového období 2021+.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: Krist
3/5 Výbor NS MAS bere na vědomí podklady pro start diskuze a seznam priorit NS MAS v období 2021+ pro jednání
Pracovní skupiny Program a vize.

9. Pokračování bodu Vyjednávání
Nominace náhradníka OP PIK
Kuthanová informovala, že paní Ondráčková se vzdala pozice náhradníka do OP PIK. S pozicí náhradníka souhlasila
Hamplová.
Usnesení 8/5: Výbor NS MAS nominuje Ing. Evu Hamplovou jako náhradníka do OP PIK.
Všichni pro
Schváleno
Nominace zástupce Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020 (NKR)
Kuthanová informovala, že se účastnila Kulatého stolu k buducnosti politiky soudržnosti, kde zazněla informace
o Národní koncepci realizace politiky soudružnosti po roce 2020, do které navrhuje se zapojit. Výbor NS MAS
nominoval do pozice zástupce za NS MAS Janu Kuthanovou.
Usnesení 9/5: Výbor NS MAS nominuje Janu Kuthanovou jako zástupce Národní koncepce realizace politiky
soudružnosti po roce 2020.
Všichni pro
Schváleno
Nominace zástupců Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR21+)
Krist informoval o zaslané nominaci do jednotlivých tematických pilířů pracovní skupiny Strategie regionálního
rozvoje 2021+ (ekonomický, sociální, environmentální) a navrhnul zapojit stejné osoby, které už zastupují NS MAS
ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ dosud.
Usnesení 10/5: Výbor NS MAS nominuje do jednotlivých tematických pilířů pracovní skupiny Strategie regionálního
rozvoje 2021+ jmenovitě do ekonomického pilíře Mgr. Gustava Charouzka, do sociálního pilíře Ing. Kateřinu
Boukalovou a do environmentálního pilíře Ing. Jiřího Krista.
Všichni pro
Schváleno
Nominace náhradníka Národní stále konference
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Foltýnová informovala, že se na Národní stálé konferenci začalo hlasovat a dochází k duplikaci zastoupení Krista,
protože zastupuje RSK za Moravskoslezský kraj a zároveň byl jako náhradník za NS MAS. Výbor navrhnul na pozici
náhradníka za NS MAS tajemníka (aktuálně Foltýnovou).
Usnesení 11/5: Výbor NS MAS nominuje tajemníka NS MAS Veroniku Foltýnovou jako náhradníka do Národní stálé
konference za NS MAS.
Všichni pro
Schváleno
Nominace do expertní skupiny NNO
Pošíková uvedla bližší informace o expertní skupině NNO, která se schází cca 3x do roka. Nominace byla přesunuta
na další jednání Výboru NS MAS.

10. Pracovní skupina Vzdělávání (Pošíková)
Pošíková informovala, že v podkladech jednání Výboru NS MAS byla přiložena Zpráva o činnosti PS Vzdělávání viz
příloha č. 8 obsahující krátké shrnutí, jak se vyvíjí MAP II, dojde ke sloučení výzvy na MAP II a Implementaci MAP –
vyhlášení cca v 11/2017, a že šablony II nebyly s PS Vzdělávání konzultovány.
V říjnu 2017 budou 4 velké semináře NS MAS pro své členy ve spolupráci s MŠMT (2x Praha, 1x Olomouc
a 1x Brno) na téma zhodnocení animace škol + co školy čeká v době realizace šablon (ŽoP a ZoR) + informace
o plánovaných výzvách na šablony II a MAP II.
Usnesení 12/5: Výboru NS MAS schvaluje spolupráci s MŠMT na přípravě seminářů k animaci škol 2017 (šablony)
v říjnu 2017 a souhlasí s úhradou nákladů spojených s organizací seminářů v Olomouci a Brně v rozsahu
stanoveném v rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.
Všichni pro
Schváleno
Pošíková navrhnula, aby se sešla PS vzdělávání a PS Program a vize kvůli sjednocení směřování, zadání atd.
Dále informovala o přípravě vzdělávacího programu pro členy NS MAS s názvem Vzdělávání je pro každého aneb
LEADER pro 21. století, návrat ke kořenům Leaderu – nejdříve pilotní odzkoušení, a pak teprve půjde nabídka všem
MAS  první téma Facilitace a strategická komunikace, poté PR a komunikace ven.
Danielová informovala, že v rámci Valné hromady NS MAS 15. listopadu ve Valticích proběhne seminář k Pravidlům
veřejných zakázek zejména se zaměřením na požadavky SZIF, které jsou rozdílné oproti ostatním ŘO (další
informace budou dodatečně zaslány MAS).
Usnesení 13/5: Výbor NS MAS schvaluje pořádání semináře v listopadu 2017 na téma facilitace a strategická
komunikace s tím, že vedoucí PS Vzdělávání ověří způsob placení za semináře pro 14 osob.
Všichni pro
Schváleno

11. Zprávy z krajů
Kuthanová informovala o zaslaných pdonětech z MAS v Kraji Vysočina týkající se Stanov a hlasování per rollam, což
bylo vyřešeno v bodu ke Stanovám. Dále padl znovu návrh na zrušení Monitoringu médií. Černý informoval, že si
MAS mohou samy články zdarma stahovat a sledovat články pomocí Google Alerts.
Usnesení 14/5: Výbor NS MAS schvaluje zrušení smlouvy s firmou Newton media na monitoring médií do konce
září 2017.
Všichni pro
Schváleno
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Dále informovala, že přišel podklad od MAS v Libereckém kraji viz příloha č. 9, který byl ale v průběhu jednání
vypořádán. Zemanová R. doplnila, že téma Implementace SCLLD 2014-2020 a vyjednávání dalšího období, které je
v podkladu uvedeno, by řešila na neformální setkání MAS a Výboru NS MAS v říjnu.
Hamplová informovala za KS NS MAS Ústecký  pozvala na veletrh Zahrada Čech 2017, která se koná 15. – 23. 9.
2017 v Litoměřicích, a kde se budou prezentovat MAS Ústeckého kraje. Dále uvedla, že v poslední době není plněna
úloha servisní organizace, na stránkách NS MAS jsou zastaralé dokumenty nebo tam nejsou vůbec (kromě podkladů
OPZ), Informatorium dosud nebylo vydáno, MAS mají málo informací z vyjednávání s ŘO, MAS jsou nuceny hledat
informace přes FB komunikaci. V případě jednání o zvýšení členských příspěvků by z uvedeného důvodu byl
problém.
Kuthanová uvedla, že nesouhlasí s tím, že by NS MAS v současné době fungovala jinak než v dříve, a pracuje podle
svých možností a času. Dále se dotazovala na termín nejbližšího jednání KS NS MAS Ústeckého kraje, které ho se
zúčastní vedení NS MAS.
Foltýnová doplnila, že aktuální informace jsou uvedeny hlavně k OPZ, kdy ŘO své systematické informace posílají
MAS a chtějí zároveň zveřejnění informací na webu NS MAS. Ostatní ŘO posílají nesystematické informace emailem
přímo na MAS.
Makovička dodal, že dosavadní servis pro MAS v hodnotě 10 000 Kč je dle jeho názoru odpovídající a MAS nemohou
očekávat víc.

12. Různé

Konec jednání: 15:05
Další jednání Výboru NS MAS se bude konat 9.-10. října 2017 na Váňově statku blízko Pelhřimova na Vysočině.

Ověřil dne:
20. 9. 2017

Novák

22. 9. 2017

Kovářová

