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Přítomni: dle prezenční listiny
Z jednání byl pořízen audiozáznam, který je uložen v sekretariátu.

1. Zahájení Valné hromady předsedou NS MAS
Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) zahájil Ing. Jiří Krist
(Místní akční skupina Opavsko z. s.) v 10:08. Poděkoval Darině Danielové z MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
a zaměstnancům zámku za organizaci. Ocenil účast všech přítomných členů, kteří se na jednání dostavili. Řízením
jednání Valné hromady byla pověřena místopředsedkyně NS MAS Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov o.p.s.).
Předsedající Valné hromady Jana Kuthanová přivítala přítomné a konstatovala, že:
Valná hromada byla svolána Výborem NS MAS dne 11. 7. 2017 usnesením 7/4 na 15. 11. 2017. Program Valné
hromady byl odeslán členům 21 dní před dnem konání Valné hromady a to 24. 10. 2017. Podklady byly odeslány
členům nejpozději 7 dní před jejím konáním dne 7. 11. 2017, byly splněny všechny podmínky pro svolání Valné
hromady. Aktuální stav členů NS MAS ke dni konání Valné hromady je 168. Počet přítomných členů s hlasem
rozhodujícím v době zahájení VH je 128. Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční
většina členů.

2. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
Jednací řád byl zaslán v podkladech pro jednání Valné hromady. Darina Danielová stručně představila obsah
jednacího řádu, který je koncipován tak, že se schválí jednou a bude platný pro všechny následující jednání, dokud
VH nerozhodne jinak. Jana Kuthanová vyzvala k diskusi, do které se nikdo nepřihlásil, tedy zahájila hlasování
k odsouhlasení jednacího řádu.
Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 139 - minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3.
Usnesení Valné hromady NS MAS 34/2017:
Valná hromada NS MAS schvaluje jednací řád Valné hromady ze dne 15. 11. 2017.
Pro: 139
Proti: 0
Schváleno
Zapisovatelem (zapisuje průběh jednání a následně ho kontroluje dle pořízeného záznamu) byla určena Věra
Nosková.
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Ověřovatelé zápisu (ověřují zápis z jednání do 15 dní od jejího konání) byli jmenováni Romana Zemanová
a Ing. Miroslav Makovička.
Usnesení Valné hromady NS MAS 35/2017:
Valná hromada NS MAS schvaluje zapisovatele Věru Noskovou a ověřovatele zápisu Romanu Zemanovou
a Ing. Miroslava Makovičku.
Pro: 139
Proti: 0
Schváleno

3. Schválení programu
Jana Kuthanová přečetla program jednání, který byl zaslán v podkladových materiálech a zveřejněn na webových
stránkách. K programu nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky. Předsedající vyzvala k hlasování.
Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 139 - minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3.

Usnesení Valné hromady NS MAS 36/2017:
Valná hromada NS MAS schvaluje program jednání Valné hromady.
Pro: 139
Proti: 0
Schváleno

4. Aktuální informace předsedů a místopředsedů
Ing. Jiří Krist – MAS Opavsko o.p.s., předseda NS MAS ČR
Shrnul momentální situaci MAS, která se týkala technického pohledu (sedmileté plánovací období a financování,
vícefondové prostředí) a lidské úlohy (komunikační most mezi venkovem a ŘO, zásady Leader). Je třeba výměny
zkušeností mezi MAS, spolupráce a síťování, což je základ práce NS MAS. Poslední půlrok byl komplikovaný
ve schvalování SCLLD. Je schváleno 164 SCLLD, 15 MAS se vrátilo do procesu schvalování s pomocí NS MAS a díky
vlastní práci a pomoci okolních MAS.
Dále informoval o situaci na Slovensku, kde je ukončen výběr MAS do SCLLD. Bohužel ¼ není schválena, mezi nimi
i některé MAS, se kterými MAS ČR v minulosti spolupracovaly.
Ing. Jiří Krist poděkoval za účast paní Mileně Brožové (odbor regionální politiky, vedoucí oddělení podpory venkova,
MMR), která oznámila, že MMR bude pracovat i mezi vánočními svátky, aby vánoční volno nebylo důvodem, že se
jakákoli MAS nedostane do výběru. Z nařízení Evropské komise musí být u všech 15 MAS ukončeno hodnocení do
31.12.2017.
Jsou alokovány finanční prostředky pro všechny existující MAS v ČR, ŘO jsou vstřícné a ochotné spolupracovat
a 179 existujících MAS může začít realizovat.
Ing. Jiří Krist informoval o rozbíhajícím se vyjednávání k novému plánovacímu období 2020+. NS MAS bude aktivním
účastníkem u všech jednání, která se budou týkat tohoto období, aby vstupní pozice byla lepší než v roce 20122014. Informace z posledního bodu jednání této valné hromady budou podkladem pro vyjednávání. NS MAS bude
více času věnovat přípravě období 2020+, diskuse k současným procedurálním problémům by měly ubývat a stát
se rutinou s přibývajícím počtem realizovaných výzev. Těší se na tisíce zrealizovaných projektů, které dělají dobré
jméno všem MAS a popřál úspěch při jejich realizaci a propagaci.
Jan Florian - MAS Český Západ, z .s. , místopředseda NS MAS ČR
Jan Florian informoval o vyjednávání s ŘO za posledních šest měsíců.
V rámci projektu OPTP vyjednává tým ve složení Jan Florian (MAS Český Západ), Bohunka Zemanová (MAS
Posázaví), Markéta Dvořáková (MAS Brdy-Vltava), Markéta Pošíková (MAS Podlipansko). Tým spolupracuje
s pracovní skupinou Vzdělávání a Leader. Projekt bude dále administrovat Veronika Foltýnová.
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Dále informoval o aktuálním stavu hodnocení SCLLD a o možnosti vyloučených MAS vrátit se do hodnocení
na základě podání odvolání. Konečný termín pro schválení SCLLD je 31. 12. 2017.
V PRV proběhla úprava pravidel 19.2.1. Na návrh NS MAS bude zařazen čl. 20 na vybrané aktivity pro základní
služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. V opatření 19.3.1. byla změněna pravidla, ale některé návrhy NS
MAS nebyly akceptovány.
V IROP proběhla revize pravidel 4.1 výzvy č. 69., a 4.2 režijní náklady, specifická pravidla, interní postupy.
U OPŽP došlo k rozšíření podporovaných aktivit a navýšení alokace 10 mil.Kč na MAS. Mohou žádat i MAS, které
nemají schválený programový rámec. Ale je nutné provést změnu strategie na MMR – ORP přes ISKP do dubna
2018. Následné vyhlašování výzev bude možné od 8/2018 do 2/2019. Byly schváleny nové aktivity realizace ÚSES
a protierozní opatření.
OPZ připravuje zrušení křížového financování, které bude nahrazeno investičními výdaji do 50% rozpočtu projektu.
U sociálních podniků bude změna u dosažení obratu už v průběhu realizace projektu.
Ke změnám v MPIN dochází dle Metodického stanoviska č. 8 (povinnost hlásit změnu finančního plánu) a u posunu
termínu střednědobé evaluace. Podněty pro připomínkování OP je možné posílat ve vyplněných formuláři,
zveřejněných na webových stránkách NS MAS.
Jan Florian informoval o úvodních a specializovaných školeních CSSF a počtu proškolených pracovníku MAS.
Poslední informace se týkaly vyhlášení výzvy MAP II, kde upozornil na uzávěrku, alokaci a změny oproti výzvě MAP
I. Na závěr zhodnotil naplňování Manifestu CLLD, kde jsou stanoveny cíle vyjednávání NS MAS.
Více informací je uvedeno v prezentaci zveřejněné na http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/11/informacepro-MAS-Valtice_15_11_2017.pdf.
Požádal přítomné k hlasování přes mobilní aplikaci, kde mají možnost určit cíle vyjednávání NS MAS pro období
2020+.
Jana Kuthanová – MAS Hradecký venkov o.p.s., místopředsedkyně NS MAS ČR o.p.s.
V červenci 2017 podala Veronika Foltýnová výpověď z pozice tajemnice. Jana Kuthanová kladně zhodnotila její
odvedenou práci. V. Foltýnová nadále zůstává zaměstnána u NS MAS v rámci projektu OPTP, ale z důvodu nových
pracovních povinností se z jednání valné hromady omluvila.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici tajemníka, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. V říjnu se uskutečnil
osobní pohovor, kde byl vybrán nový tajemník. Od 1.1.2018 bude novým tajemníkem NS MAS ČR Mgr. Petr Čáp.
Petr Čáp představil svoje pracovní zkušenosti ve státní správě, v neziskovém sektoru i v zahraničí. V Agentuře pro
sociální začleňování se věnoval spolupráci s MAS. Apeloval na vytvoření pružné, efektivní, silné NS MAS, která
posiluje svůj význam v rámci regionálního rozvoje.
Jana Kuthanová vyzvala k diskuzi k předneseným zprávám.
Ing. Miroslav Makovička (MAS Sokolovsko) žádá přítomné pracovníky MZe, nebo SZIFu o změnu pravidel
spolupráce. Dle současného znění pravidel nelze projekt spolupráce realizovat. Pan Makovička je překvapen, že
jsou zveřejněna nová pravidla, která nereflektují připomínky NS MAS. Projektů spolupráce bylo podáno velmi málo
a to by mělo MZe varovat. NS MAS jasně říká, co je příčinnou, ale MZe nereaguje.
Na dotaz pana Makovičky nikdo nereagoval, zástupci MZe nebyli přítomni. Dotaz bude zaznamenán jako výzva
z valné hromady.
Jana Kuthanová vyzvala k další diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. Dále konstatovala, že je
přítomno 142 členů s hlasem rozhodujícím. Což je 85%. Valná hromada je usnášeníschopná.
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5.

Návrh Stanov NS MAS

Nové stanovy byly diskutovány na mnoha setkáních. Výbor NS MAS zadal jejich zpracování Mgr. Darině Danielové,
která na základě zadání a požadavků Výboru NS MAS Stanovy připravila. Návrh Stanov byl přednesen Výboru NS
MAS, kde se s nimi seznámili zástupci Krajských sdružení MAS (KS MAS). Zástupci měly za úkol ve svých KS se všemi
MAS prodiskutovat návrh stanov. Připomínky byly vypořádány a zapracovány. Na jednání Výboru NS MAS dne
14.11.2017 ve Valticích bylo konstatováno, že návrh Stanov byl projednán ve všech krajích a Výbor rozhodl
doporučit návrh stanov ke schválení Valné hromadě NS MAS.
Jana Kuthanová zahájila rozpravu.
David Novák (MAS Slezské brány): Souhlasí s konceptem Stanov. Upozornil na čl. 6. bod d) kde jsou jmenovány
orgány MAS. Jedním z orgánů je jmenován Výkonný ředitel NS MAS, což je v rozporu s ostatními články Stanov
(např. 6.3), kde se říká, že orgány NS MAS jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
Orgán „Výkonný ředitel“ nemůže být neusnášeníschopný. Je to právní záležitost, která má vazbu na další záležitosti,
které se týkají Výkonného ředitele. Navrhuje jednoduší řešení, kdy orgán NS MAS, kterým je výkonný výbor,
jmenuje ředitele. Tato skutečnost je ve Stanovách uvedena a dochází k rozporu, že orgán jmenuje orgán. Orgán je
volený Valnou hromadou nebo zástupci, kteří jsou zvoleni (např. výkonný výbor) a opět výkonný výbor jmenuje
orgán, což je právně špatně.
Darina Danielová poděkovala za připomínku. Dodala, že Valná hromada je orgán a také volí další členy. Domnívá
se, že z právního hlediska je to v pořádku. Bod 6.3 se bude uplatňovat pouze na orgány, které hlasují. Bylo možné
bod více rozepsat a uvést, kterých orgánů se to netýká, ale z logiky věci to vyplývá a není možné všechny
skutečnosti vypisovat. Pak by byly stanovy velmi dlouhé. Z právního výkladového hlediska jsou Stanovy v pořádku.
Jana Kuthanová vyzvala k další diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Poté vyzvala k hlasování.
Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 142 - minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3.

Usnesení Valné hromady NS MAS 37/2017:
Valná hromada NS MAS schvaluje Stanovy NS MAS ze dne 15. 11. 2017.
Pro: 134
Proti: 0
Zdržel se: dopočteno 8
Schváleno
Jiří Krist poděkoval za tvorbu a připomínkování Stanov. Konstatoval, že Stanovy jsou důležité, ale důležitější je
dobrá vůle dohodnout se.

6. Projednání výše členských příspěvků
Jana Kuthanová uvedla, že podklady, které odůvodňovaly navýšení členského příspěvku do NS MAS z 10 tis. Kč na
15 tis. Kč, byly zaslány a zveřejněny v podkladových materiálech Valné hromady. Dále omluvila nepřítomnost Ing.
Františka Wintera, který připravil rozpočet s navýšeným členským příspěvkem a rozpočet se stávajícím členským
příspěvkem pro jednání.
Ing. Eva Hamplová (MAS Český sever, z. s.) zdůvodnila navýšení rozpočtu o 5tis. Kč. Poukázala na realizaci čtyř
operačních programů, na vyjednávání pracovních skupin s ŘO, na práci dobrovolníků, na obnos finančních
prostředků, které přinesou MAS do svých území a na realizaci MAP. Vše je možné díky práci lidí z NS MAS.
Informovala o výhodné pozici KS Ústeckého kraje. Zmínila projekt OPTP, který měly možnost MAS realizovat.
Dále mluvila o otevření kanceláře v Praze a financování pracovníků, o přípravě na období 2020+, o implementaci
SCLLD a projednávání změn v pravidlech. Navrhuje zvýšení členských příspěvků.
Jana Kuthanová poděkovala za příspěvek. Zmínila, že NS MAS stále řeší hodnocení SCLLD dosud neschválených
MAS, implementaci a již nové plánovací období 2020+.
Jana Kuthanová zahájila rozpravu k bodu pro navýšení členských příspěvků.
Petr Galatík (MAS Hříběcí hory): Navrhuje navýšení členského příspěvku do NS MAS ve výši 20 tis. Kč.
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Předseda Jiří Krist se vyjádřil k návrhu z diskusního příspěvku a požádal, aby o něm nebylo hlasováno. Nechce, aby
vysoké navyšování příspěvku bylo důvodem rušení členství MAS v NS MAS. Petr Galatík odpověděl, že je to pouze
příspěvek do diskuze a není třeba o něm hlasovat.
Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.
Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 142 minimální hranice pro schválení usnesení je nadpoloviční většina,
momentálně 73 hlasů.
Usnesení Valné hromady NS MAS 38/2017:
Valná hromada NS MAS schvaluje členské příspěvky NS MAS ve výši 15 000 Kč na rok.
Pro: 113
Proti: 23
Zdržel se: dopočteno 6
Schváleno

7. Projekt LAG Kazbegi – PS Mezinárodní spolupráce
Jana Kuthanová předala slovo Ing. Radimu Sršňovi, který představil projekt realizovaný s partnerskou organizací
Člověk v tísni, zaměřený na vznik metody LEADER v Gruzii.
Cílem projektu bylo založení LAG Kazbegi, vytvoření strategie regionu, komunitní projednávání, realizace výzvy,
výběr projektů a zajištění udržitelnosti. Veřejnost i zástupci ministerstev byli seznámeni s metodou LEADER.
Podařilo se vytvořit strategii dle reálných potřeb regionu, regionální značení místních produktů, dětské parlamenty,
proběhl výběr projektových záměrů a jejich realizace a administrace a další navazující aktivity. Například
dobrovolný fond pro drobné místní projekty, farmářské trhy, zajištění partnerství s MAS pardubického kraje.
Dále informoval o připravovaném projektu na výměnu parlamentu mládeže mezi ČR, Estonskem a Gruzií
a o navazujícím projektu na vytvoření gruzínské sítě místních akčních skupin.
Následovalo představení podpořených a realizovaných projektů LAG Kazbegi v prezentaci.
Jana Kuthanová poděkovala a vyzdvihla práci Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce.
Dotazy nebyly vzneseny.
Jana Kuthanová zopakovala výsledky hlasování u jednotlivých bodů jednání VH. Požádala o aktivní zapojení do
diskuse u kulatých stolů. Výstup bude podkladem pro vyjednávání NS MAS pro období 2020+, kterých se účastní.
Předala slovo Jiřímu Kristovi, který upozornil na princip LEADER, kdy je třeba získat názory členů, obcí a nevládních
organizací. Proto se bude NS MAS obracet na členskou základnu pro získání informací.
Jan Florian připomenul možnost hlasovat přes webové rozhraní a informoval o postupu práce u kulatých stolů
v rámci bodu 8 jednání Valné hromady.
Předsedající Jana Kuthanová zahájila rozpravu.
Jan Balcar (MAS Jestřebí hory): Apeluje na zjednodušení administrativy. Navrhuje specifikovat věci, které MAS
nechtějí realizovat, protože každá obec má jiné potřeby pro zkvalitnění života lidí na venkově.
Jan Florián odpověděl, že cílem dnešní diskuze je určit tři hlavní priority pro rozvoj českého venkova v období
2020+, které budou na dalších jednáních diskutována.
Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) informovala o seminářích zaměřených na vzdělávání manažerů MAS, které
připravila Pracovní skupina Vzdělávání. První seminář bude zaměřen na facilitaci. MAS budou o seminářích
informování elektronickou poštou.
Jana Kuthanová poděkovala a vyhlásila přestávku na oběd.
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8. Priority k přípravě období 2020+ interaktivní formou
Proběhla diskuse u stolů nad připraveným podkladem, u každého stolu byl určen zpravodaj.
Úkolem bylo vytipovat společně 3 odpovědi k daným otázkám na základě svých zkušeností.
Shrnutí závěrů:
A) Jaké tři hlavní problémy vnímáte v rámci implementace CLLD v tomto období (2014-2020)? Může se
jednat o problémy administrativního, věcného, komunikačního, kompetenčního i jakékoliv dalšího
charakteru.
vysoká administrativní zátěž
oklešťování metody LEADER
zavádění uniformních přístupů pro rozvoje venkova
odtržení procesu implementace od principů LEADER a nesrozumitelnosti pravidel
nastavení OP se nesetkává s potřebami venkova
časté změny pravidel, dlouhé administrační lhůty
nesoulad strategií s nabídkou operačních programů
pozdní čerpání, nedodržení milníků a následné sankce
nepartnerský vztah ministerstev vůči MAS
větší podpora podnikání na venkově
chybějící integrace projektů
každý OP má jiná pravidla, komplikované a časté změny pravidel, zdlouhavé procesy při schvalování
interních postupů
B) Jaké tři hlavní oblasti podpory vnímáte jako klíčová pro tematické směřování finanční podpory
prostřednictvím CLLD v období 2020+? Jaká témata by měla NS MAS požadovat?
podpora spolků a neziskových organizací
občanská vybavenost
široká tematická volnost, každá MAS si vybere, co potřebuje podporovat
cestovní ruch
nezemědělské podnikání a udržení mladých lidí na venkově
malé spolky (sokolové, hasiči.), podnikání na venkově
infrastruktura na venkově, místní komunikace, zemědělské podnikání, podporovat projekty
naplňující princip LEADERu
implementace strategie MAS dle svých potřeb
měkké aktivity v regionu, podpora neziskových organizací a mikropodniků
kulturní dědictví venkova, čerpání obcí i neziskových organizací
knihovny, malá muzea
C) Jaký implementační přístup byste pro další období preferovali? Která z níže uvedených tvrzení jsou pro
Vás přijatelná? Lze vyznačit více variant.
Hlasovalo celkem 44 přítomných přes webové rozhraní.


CLLD zůstává implementováno v rámci několika OP, implementační struktura a
administrativní postupy jsou sjednocené pouze částečně.
Počet hlasů: 2



Více sjednotit prováděcí pravidla pro CLLD mezi fondy, ideálně v podobě vytvoření
jednoho OP pro CLLD, který bude v sobě integrovat více fondů EU.
Počet hlasů: 43
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Ustoupit ze snahy implementace CLLD napříč programy, zůstat pouze při LEADERu v PRV
v případě, že se tam dodají peníze
Počet hlasů: 5



MASky především animují své území, tj. vyhledávají nositele projektů a pomáhají jim
rozvíjet projektové záměry tak, aby byly co nejvíce integrované, snaží se vytvářet
partnerství a spolupráci.
Počet hlasů: 14



Podporovat rozšíření ITI na území celých krajů, nikoliv jen příměstských
aglomerací.
Počet hlasů: 5

Několik dalších připomínek z pléna k bodu C)
Jednotný systém v jednom operačním programu nese riziko případného zrušení MAS. Kdo bude tento operační
program řídit?
Obava ze snížení alokace při sjednocení do jednoho OP.
Obava sporu ITI s CLLD při plošném rozšíření na celý kraj.
Jan Florián poděkoval za příspěvky.

9. Ukončení Valné hromady
Na závěr Jiří Krist shrnul závěry kulatých stolů, vyzdvihl nepochopení metody LEADER ze strany ŘO, poděkoval všem
za důstojný průběh Valné hromady a popřál šťastnou cestu domů.
Valná hromada ukončena ve 14:05.

Ověřil dne

Zapsala: Věra Nosková

29. 11. 2017

Romana Zemanová

1.12. 2017

Ing. Miroslav Makovička

