Zápis z jednání skupiny mezinárodní spolupráce NS MA ČR konaného ve dnech 4. a 5.4.2018 ve
Špindlerově mlýně – Erlebachova bouda
Program:
4.4.
Příjezd mezi 12 a 13 hod.
13:00 Zahájení setkání, informace z NSK a Výboru NS MAS, řešení aktuálních problémů MAS – Gusta
17:00 Pravidla PRV na projekty spolupráce
19:00 Projektové možnosti v mezinárodní spolupráci

5.4.
8:45 Jednání PS MS až 12:30
1. Elard a vyjednávání na EU úrovni – Radim
2. EHSV a příprava programového období 2020+ Roman Haken
3. Prepare – Zuzka Guthová
4. Prezentace projektů MAS na národní a EU úrovni
5. LeaderFest – zapojení PS MS
6. Akce na rok 2018
7. Akce s balkánci na Moravě 
8. Další témata účastníků PS MS

1) OPPIK nečerpán (především internet a zateplování), plánován přesun na PRV a kotlíkové dotace
2) SMO pro další období preferuje pro SCLLD tzv. urbánní nástroje nikoli regionální
3) Základní otázka pro další existenci MAS zní: Co je přidaná hodnota Leaderu a činnosti místních
akčních skupin? Dát MASkám na krajských úrovních úkol posílat náměty na argumentaci pro
přidanou hodnotu-zdařilé projekty, aktivity v území, které dokáží zorganizovat jen MAS, jak síťují
území, co by se bez nich nestalo. Posílat Radimovi tipy na dobré projekty se synergickým efektem
4) Apelovat na krajských sítích, aby MAS dělaly cílené pozitivní PR směrem k veřejnosti, vést MASky
tak, aby bylo zřejmé, že jejich manažeři nejsou jen klasickými komerčními manažery, ale jsou
znalci svého území, osobní ctí zainteresovaní na rozvoji regionu a s vědomím, že svým způsobem
mají „sloužit společnosti.“ Možná by bylo vhodné zvážit obnovení vzdělávání specializované pro
manažery MAS, seznámit se se sedmi principy Leaderu.
5) PRV:
- Doposavad snaha NS MAS o zjednodušení pravidel byla zcela bezzubá a pravidla se ještě
více omezili, to je důvodem proč vznikla prezentace na NSK a dále byl Radim a Gusta
osloven od pana Taberyho na jednání k nastavení projektů spolupráce.

-

tlak na vytvoření zcela nových pravidel, lze se inspirovat v zahraničí, např. v Gruzii bez
pravidel jen dle strategie, v Rakousku, kde mají pravidla pro spolupráci tři strany; pro
podporu vyjednávání je pověřena ke spolupráci s Honzou Florianem Dáša Quisková
- požadavek jednoduchých pravidel bez nesmyslného množství limitů, zaměřit se na
implementaci paušálů
- možná max. výše projektu 750 tis
- Slib od Josefa Taberyho na komplet nová krátká pravidla po vzoru rakouských. Dohoda je,
že přeložíme a projdeme pravidla rakouská, vyjádření ÚHOS a sejdeme se znovu s panem
Taberym. Tomu se asi bude bránit SZIF, ale je to nastaveno jako jediná cesta, za kterou si
budeme obě strany stát.
- nejasný výklad veřejné podpory-jiná stanoviska ŘO a ÚOHS: definitivní stanoviska zajistí
Jana Bujáková a Darina
- informovat krajské sítě, aby MASky nepřeváděly finance z projektů spolupráce na článek
20, není jasné, zda z neplnění projektů spolupráce nehrozí sankce; raději s realizací
projektů vyčkat
- realizací se pak snažit o udržení programu i v příštím období, pro které se s projekty
spolupráce vyhlašované členskými státy moc nepočítá – spíše se uvažuje o zřízení více
tzv. centrálních programů na projety spolupráce přímo z Bruselu
6) obecně se uvažuje o systému, kdy členský stát dostane „balík peněz“ a bude mít velkou
flexibilitu, jak s ním naložit; projekty do 5 tis eur by měly být jen s paušály, neměly by se
vykazovat ani kontrolovat audity; zachovat si „subjektivní“ hodnocení, které se v minulém období
osvědčilo při výběru projektů oproti „objektivnímu“ hodnocení, praktikovanému nyní a které
nemá dobré výsledky
7) Leaderfest 2018: Rožnov pod Radhoštěm 23.-25.5.2018
- Urychlit přípravy ze strany hlavního organizátora tedy NS MAS; neprodleně dát do
provozu web LeaderFestu a možnost přihlašování v Čj i Aj
- Úkol pro ředitel NS: zjistit na CRR uznatelnost výdajů v rámci účasti zástupců MAS na
festu a poslat info všem MASkám
- Zajistit propagační materiály pro zahraniční účastníky
- O polské účastníky se postará Dáša Quisková, o Balkán Roman Haken a Karolínka
Berousková. Komunikace v angličtině, organizace a doprovod zahraničních hostů-členové
skupiny mezinárodní spolupráce, Radim Gusta, Karolína a Aneta z MAS Vyhlídky
- Je třeba urychleně získat od organizátora pozvánky s programem, aby mohly být
přeloženy do polštiny a angličtiny; email, Dáši Quiskové pro polštinu a email Karolíny
Berouskové pro angličtinu
- V programu by mělo být i téma vzdělávání – prezentovat úspěch realizace MAP I a
schopnosti MASek zorganizovat projekty tak náročné na organizaci a síťování různých
partnerů; další témata i teambuildingové aktivity
8) Témata pro projekty spolupráce-co chceme mít v nových pravidlech:
- Venkovská krajinotvorba; Rok na vsi – tradice čtyř ročních období (Moravskoslezský krajDáša Quisková)
- Venkovský dům v Plzni – MAS umí na území pracovat, prezentace regionu, vytáhnout lidi
z města na venkov; podpora mládeže ke sportu (Plzeňský kraj-Radbuza)
- Odbytová místa regionálních produktů; kurzy nordicwalking – aplikace, trasy, stezky
(Jihočeský kraj Zuzka Guthová)
- Historie vinařství-muzeum, propagace; vzdělávání v cestovním ruchu;slowfoodgastroaktivity (Jana Bujáková)
- Domácí turistický ruch-trasování, odpočivná místa, publikace, mapy (Gusta)

-

Know-how zemědělské spolupráce ČR, Španělsko
„booking.com“ pro zemědělce bez odečtu procent za zprostředkování, web a rezervační
systém, balíčky, vyvézt lidi z IC do Rakouska na zkušenou (Radim, Gusta)
Národní kuriozity-trasovat možné cesty a okruhy, formou hry, po splnění úkolů např.
odměna ve formě vydané knihy kuriozit
Mezinárodní výměna know-how podzemních zádržných systémů na dešťovou vodu
Pojízdná tržnice-mobilní prodejna regionálních potravin (Markéta Pošíková)
„Žlutá okna“ spolupráce s National Geographic-propagace místních produktů (Radim)
Rezervační systém kulturních akcí na území více MAS
Využívání a možnosti technologií zavlažování ve Šp; Broumovské skály-turistická
destinace (Lada)
Propagace mezinárodního byznysu za pomoci MASek, získávání kontaktů,
zprostředkování (Roman Haken)
Work-campy pro mládež-týden volnočasových nebo sportovních aktivit a poznávání kraje
a týden prací při opravě školy

Něco lze realizovat z Interregů, ale zde znevýhodněn Středočeský kraj.
9) Akce a plán práce mezinárodní pracovní skupiny:
a) Příprava zázemí pro mezinárodní účastníky na Leaderfestu
b) Cocobela – Karolínka Berousková a Roman Haken, 12.-13.9., na krajských sítích vyzvat
k účasti zástupců MAS, které už však mají zcela konkrétní zájem o projekt spolupráce se
zeměmi v rámci tohoto projektu: Visegrád, Slovinsko, Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina,
Chorvatsko, Makedonie; účast zástupců evropských institucí, MZe, ambasád; témata:
workshopy-stáže, networking LAG, pilotní projekt Byznys, výměna mladých INEX; prezentace
možností financování projektů spolupráce mimo zdroje PRV; angličtina nutná
c) Výjezdy pro navázání konkrétní spolupráce:
d) PS MS plánuje výjezd pro MAS na plánování projektů spolupráce do Rakouska, Chorvatska a
na Slovensko na setkání MAS, kde si PS MS sežene sama financování, či zaplatí účastníci ze
svého, NS MAS, tedy pan Winter jako držitel financí nemá pochopení pro mezinárodní
aktivity, proto vlastní zdroje účastníků. Akce tedy proběhnou dle toho, jaké zdroje seženeme,
či co budeme ochotní si zaplatit a jaký bude zájem.
e) Začátkem dubna proběhne konference OECD na rozvoj venkova v Edinburghu, kam má
schválenu Výborem cestu Gusta a Radim. V létě se uskuteční setkání LINC ve Finsku, kdo má
zájem, tak se již může hlásit.
f) Další setkání PS MS se plánuje, že proběhne v rámci LeaderFestu.

