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Strategie vyjednávání 2021+ NS MAS na úrovni Evropské unie
Východiska:
-

-

rok 2018 je klíčový na evropské úrovni pro definování programovacího období Evropské
unie 2021-2027
Česká republika je ve stávajícím období z hlediska implementace metody LEADER/CLLD
zcela výjimečná (nehci nazvat anomálií, protože se jedná domnívám se o pozitivní
deviaci), v případě všech ostatních zemí EU, ač „papírově“ implemetují multifondové
CLLD, nelze o skutečném CLLD hovořit, z velké většiny MAS implemetují LEADER
prostřednictvím Programů rozvoje venkova, financovaných z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), o širším využití platformy MAS v rámci MAP apod.
nelze vůbec hovořit, ELARD tak své úsilí vyvíjí zejména ke Generálnímu ředitelství AGRI,
což je pro nás pouze zlomek alokace
alokace Společné zemědělské politiky pravděpodobně na polovině, alokace na kohezní
politiku bude také snížena
EU i ČR prozatím proklamují přízeň i zvýšený důraz na územní dimenzi v programovém
období 2021+

Cíle NS MAS v oblasti lobingu na evropské úrovni:
-

-

Lobovat za výši alokací pro nové období, pokud možno zajistit minimální % alokaci z
každého relevantního fondu
Udržet multifondové financování CLLD
Zajistit větší harmonizaci pravidel, lepší koordinaci mezi GŘ na evropské úrovni, tlak na
zjednodušování a větší důraz na základní principy LEADERu, zejména princip zespoda
nahoru a tematickou koncentraci
Prezentovat české příklady aktivit MAS nad rámec implementace LEADER/CLLD – MAP,
Komunitní plánování sociálních služeb
Prezentovat NS MAS a ČR jako jednoho z evropských lídrů endogenního komunitního
rozvoje skrze MAS, pilotní zemi skutečného CLLD

Časový rámec na úrovni EU:
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-

1. čtvrtletí 2018 – zveřejnění Kohezní zprávy
29.5. – zveřejnění návrhu Víceletého finančního rámce EU 2021 – 2027
projednávání Kohezní zprávy a Víceletého finančního rámce Evropským parlamentem a
Radou EU
2. polovina roku 2018 – zvěřejnování návrhů legislativy pro programovací období 2021+

Návrh strategie vyjednávání NS MAS na evropské úrovni:
-

klíčoví hráči a aktivity:
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o

Evropská komise – zejména GŘ REGIO, GŘ EMPL (Zaměstnanost), GŘ AGRI, GŘ
EAC (Vzdělání a kultura) – účast na významných akcích a konferencích, snaha o
aktivní účast ve formě přednášejících/panelistů, případně účast v publiku s
aktivní účastí v diskuzi, třeba neustále výrazně prezentovat příklady dobré
praxe z ČR, připomínkování dokumentů, využití podporovatelů LEADER/CLLD
v příslušných GŘ i eurokomisařky Věry Jourové.

o

Evropský parlament – čeští europoslanci ve Výborech REGI, AGRI a EMPL a další
spříznění europoslanci (zejména Slováci, Poláci a další... přes ELARD), organizace
Snídaně CLLD s europoslanci (Stanislav Polčák), případně zpráva EP na CLLD,
účast na významných akcích, třeba výrazně prezentovat příklady dobré praxe
z ČR, připomínkování dokumentů.

o

Rada EU – potřeba pracovat zejména s MMR, MZe, MPSV, MŠMT a MŽP na
národní úrovni, aktivní komunikace s příslušnými diplomaty na Stálém
zastoupení ČR při EU, využití LEADERFESTu za účasti zajímavých zahraniční
účastníků.

o

Výbor regionů – příprava a projednání stanoviska na CLLD (Sršeň, Půta), v rámci
jeho schvalování organizace dne českých MAS v Bruselu (ve spolupráci se
Stálým zastoupením), vytvoření platformy příznivců CLLD ve Výboru regionů,
zajištění silné podpory české delegace CLLD (Petr Osvald coby klíčový spojenec),
účast na významných akcích, třeba výrazně prezentovat příklady dobré praxe
z ČR, připomínkování dokumentů

o

Evropský hospodářský a sociální výbor – stanovisko již projednáno, Roman
Haken je klíčovým spojencem, i další čeští zástupci LEADER/CLLD podporují –
Petr Zahradník, Zuzana Brzobohatá, Pavel Trantina atd., třeba s nimi pracovat!,
účast na významných akcích, třeba výrazně prezentovat příklady dobré praxe
z ČR, připomínkování dokumentů

o

ELARD – to je samozřejmé 

Organizační zajištění a finanční náročnost:
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-

PS Mezinárodní spolupráce coby garant, zodpovědné osoby Sršeň, Charouzek, Kolářová
Úzká spolupráce s PS Leader, s garanty OPTP (MMR, MZ, MPSV, MŠMT)
Spolupráce s kanceláří NS MAS při přípravě podkladů, prezenčních materiálů
Schvalování jednotlivých aktivit a účasti na akcích vč. rozpočtu Výborem NS MAS,
proplácí se pouze cestovní výdaje
Odhad finančních nákladů 100.000,- Kč
Vypracoval: R. Sršeň za PS Mezinárodní spolupráce, 4.1. 2018

