Olomouc, 12. února 2018

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté a další: Jindřich Hlavatý (MAS Mladoboleslavský venkov), Ondřej Neuman (MAS Rožnovsko), Oldřich Usvald
(MAS Region Poodří)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:15
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Komentoval program jednání. 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 12 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Jiří Krist, Gustav Charousek
Zápis: Nosková

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Kuthanová informovala o znění programu.
1. Zahájení
2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
3. Doplnění a schválení programu
4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
5. Rozpočet NS MAS

6.

7.

8.



Schválení úprav položek rozpočtu NS MAS 2018



Schválení přípravy faktur na členské příspěvky

Akce NS MAS 2018


VH NS MAS



LeaderFEST



Země Živitelka

Proces tvorby strategie a PR komunikace


Shrnutí procesu tvorby PR strategie



Databáze NS MAS

Strategie vyjednávání nového období
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9.

Informace z krajů

Usnesení 1/10: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 2. 2018.
Pro:
12
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Podklad: 4_9_1_2018_usneseni_plnění ukolu.pdf
Podklad: 4_Náplň práce Administrátorka finančního a provozního managementu NS MAS_Noskova.pdf

Schvaluje:
Usnesení 2/9: Výbor NS MAS schvaluje, že inventarizace proběhne nejpozději do 15. 2. 2018. Splněno - bude zaslán
zápis s úkoly pro kancelář.
Usnesení 3/9: Úkol pro předsednictvo: prověřit možnost zda MMR nevyhlásí další kolo NDT pro NNO na rok 2018.
Žádosti se vyhodnocují, s další výzvou není počítáno.
Usnesení 4/9: Výbor NS MAS schvaluje strategii Lobbingu NS MAS ČR v EU. Viz: další bod jednání.
Usnesení 5/9: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS na rok 2018. Viz: další bod jednání
Usnesení 6/9: Výbor NS MAS schvaluje plán Výborů na rok 2018.
Usnesení 7/9: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v říjnu 2018. Viz: další bod jednání.
Usnesení 8/9: Výbor NS MAS doporučuje, aby v oblasti podpory GDPR na obcích zástupci KS odkazovali MAS v
rámci partnerství na aktivity SMS.
GDPR – Darina Danielová zpracovala metodiku GDPR pro MAS, která byla zaslána členské základně e-mailem.
Metodika byla diskutována na facebooku. Výbor NS MAS ČR děkuje Darině Danielové za zpracování podkladů pro
použití GDPR.
Bere na vědomí:
1/9 Výbor NS MAS bere na vědomí vyslání jednoho pracovníka (pravděpodobně Petr Čáp) na zahraniční služební
cestu na akci Czech Perspective on Terriotorial Dimension of Cohesion Policy and European Territorial Cooperation
after 2020 konanou dne 25. 1. 2018.
Komentář: Petr Čáp informoval o pracovní cestě. Zpráva z pracovní cesty bude zveřejněna.
2/9 Výbor NS MAS bere na vědomí vyslání třech pracovníků (Florián, Sršeň, Charousek) na zahraniční služební cestu
na ENRD workshop Putting simplification into practice konaný dne 6. 2. 2018.
Komentář Jana Floriána: Jednání se týkalo předávání zkušeností v rámci CLLD na evropské úrovni. Komise zatím
nedoporučuje členským státům čerpat finančních prostředky v rámci CLLD v minimální výši 5% procent. Pro příští
období se uvažuje o sjednocování dílčích OP v rámci jedné země. O speciálním fondu pro LEADER na úrovni EU se
neuvažuje, ale je možné, že doporučí zřídit jeden OP pro CLLD na úrovni členského státu. Dále bylo velmi
zdůrazňováno používání zjednodušených metod dokladování, např. nepřímých výdajů.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 4/5: Zjistit důvod neschválení projektu MMR pro NNO 2017.
Splněno:

Strana 3/11

Úkol 1/6: Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako podklad pro VH.
Pokračuje - termín: do jednání Výboru před VH.
Zodpovědný: Hamplová, Danielová
Úkol 1/7: Zajistit:
a) nájem kancelářských prostor v Praze vč. služeb a připojení k internetu v ceně do 11.500 Kč vč. DPH / měsíc
od 1. 1. 2018,
b) pořízení základního vybavení kanceláře v ceně do 40.000 Kč,
c) pořízení notebooku v ceně do 25.000 Kč,
d) uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Petrem Čápem s datem nástupu 1. 1. 2018,
e) stanovení cílů pro tajemníka/ředitele na období 1. 1. – 28. 2. 2018:
•
převzetí agendy tajemnice, zajištění návaznosti a zpracování návrhu zajištění chodu kanceláře,
•
zpracování návrhu plánu činnosti NS MAS na rok 2018 vč. úprav návrhu rozpočtu,
•
zpracování návrhu komunikačního/PR plánu,
Splněno:
•
zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II
po projednání Výboru NS MAS.
Pokračuje
Úkol 1/9: Prověřit, zda se bude znovu vyhlašovat výzva pro podporu NNO v tomto roce a kdy.
Pokračuje - termín: příští jednání Výboru
Zodpovědný: předsednictvo NS MAS
Úkol 6/9: Vytvořit koncepci cílů vyjednávání na základě závěrů kulatých stolů ve Valticích. Viz. Poslední bod jednání.
Pokračuje - termín: do 15.2.
Zodpovědný: kancelář a předsednictvo NS MAS
Úkol 7/9: Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na evropské úrovni, případně návrh záměrů inovativních projektů
pro další programové období.
Pokračuje - termín: do 15.2.
Zodpovědný: tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce
Úkol 9/9: Aktualizovat směrnice dle nových Stanov, včetně organizačního řádu. Úkol pro Kuthanovou, Hamplová,
Danielová a kancelář NS MAS.
Pokračuje - termín: 10. 3. 2018
Zodpovědný: Kuthanová, Hamplová, Danielová, kancelář NS MAS
KS nahlásí termín svých setkání
Chybí Zlínský kraj asi (březen), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj. Byl kontaktován Makovička. Plánuje se výjezdní
zasedání Výboru, které je možné naplánovat v Karlovarském kraji a pozvat 4 Karlovarské MAS na osobní jednání.
Úkol 13/9: Projednat na KS možnosti pořadatele, místa a termínu VH a na příštím jednání Výboru předložit možné
návrhy.
Pokračuje - termín: příští jednání Výboru
Zodpovědný: KS zástupci
Úkol 16/9: Vypracovat Informatorium nejpozději do 15. 1. 2018
Splněno
Zodpovědný: Florian
Řediteli
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Úkol 4/8: Ředitel NS MAS Čáp vytvoří jako součást komunikační kampaně koncept Výroční zprávy NS MAS, který
předloží 9. 1. 2018 Výboru na projednání.
Pokračuje, termín: do 28. 2. 2018
Bude zapracováno do celkové PR Strategie NS MAS

Úkol 2/9: Předložit proces tvorby strategie PR a komunikace.
Pokračuje - termín: příští jednání Výboru
Úkol 3/9: Předložit celkovou Strategii PR a Plán komunikace.
Pokračuje - termín: do 28. 2. 2018
Úkol 4/9: Uskutečnit jednání s Evou Hamplovou, Veronikou Foltýnovou, Petrem Čápem a Věrou Noskovou
a nastavit spolupráci na rok 2018.
Splněno - termín: do 15.2.
Úkol 5/9: Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání s partnery ve věci Zpravodaje
venkova. Připravit koncepci interního informatoria pro MAS.
Pokračuje – v kontextu s úkolem 3/9 bude předloženo do 28.2.
Úkol 8/9: Zajistit financování lobbingu NS MAS v EU v rámci rozpočtu NS a projektu OP TP
Pokračuje - termín: do příštího jednání Výboru
Úkol 10/9: Zaslat Manuál pro pořádání akcí MAS Rožnovsko, Lahodovi a vložit do zalogované části webu.
Splněno.
Úkol 11/9: Vypracovat popis práce pro administrativního pracovníka v oblasti finančního a provozního
managementu.
Splněno
Petr Čáp: představil popis práce Věry Noskové - Administrátorka finančního a provozního managementu NS MAS
– agenda spojená s chodem kanceláře NS MAS (0,7 úvazku) + administrativní zajištění projektu OPTP (0,3 úvazku).
2/10 Výbor NS MAS bere na vědomí popis práce administrativního pracovníka
Oliva: Dotaz k uvedení místa bydliště v pracovní smlouvě, jako místo výkonu práce.
Jiří Krist: Bude volný úvazek z plánovaného projektu TAČr Garep.
Úkol 12/9: Nastavit ve spolupráci s Evou Hamplovou standardizaci procesů v oblasti finančního a provozního
managementu na rok 2018.
Splněno
Úkol 15/9: Výbor očekává výstupy z jednání mezi J. Florianem a ŘO OPTP. Výbor očekává rozpracovaný návrh.
Splněno
Zodpovědný: Florián
Proběhlo setkání s ŘO OPT , souhlasí se změnou projektu. Projekt bude zkrácen o rok 2019, plánované aktivity budou
přesunuty do letošního roku, což umožní navýšení rozpočtu o pracovní úvazek 0,3, zahraniční cesty, PR, přípravu
pracovní skupiny na zpracování evaluace a monitoringu. Zahraniční cesty nemohou být refundovány vysílající MAS.
Cesty budou propláceny v rámci cestovního příkazu. ŘO požaduje zpětnou vazbu ze zahraničních cest. Také plánují
kulatý stůl k diskuzi nad koncepcí evaluace.

Strana 5/11

Analytikovi
Úkol 2/8: Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena Výboru NS MAS Posázaví o.p.s.
zastupovat ředitelka Bohuslava Zemanová.
Změna v rejstříku NS MAS za MAS Posázaví, zatím není provedena. V KS Střední Čechy dosud neproběhla volba
nového předsedy.
Pokračuje.
Úkol 1/10: Do příštího jednání výboru KS Střední Čechy dodají jméno nového předsedy, který bude také zástupce
v NS MAS.
Termín: do 13. 3. 2018
Zodpovědný: Oliva
Jihomoravský kraj se dotazuje, zda je jejich návrh na vklad podán do rejstříku.
Reakce Libosvára: Dosud neobdržel veškeré podklady pro zápis (plná moc statutárního zástupce).
Úkol 14/9: Připravit cenové návrhy a obsah databáze.
Splněno

5. Rozpočet NS MAS
Podklad: 5_2018 Schválený rozpočet VH - návrh změn.xlsx
František Winter představil úpravy položek rozpočtu NS MAS 2018: úspora na cestovném předsednictvu NS MAS,
zachovány částky na cestovné PS, přesun částky na vydávání Zpravodaje venkova do rezervy (přišla nabídka SPOV,
která je vyšší než byla v minulých letech – uvažovat o vlastním zpravodaji), přidány drobné částky, na které se při
tvorbě rozpočtu zapomnělo (Zákonné pojištění zaměstnanců, Silniční daň, pojištění majetku - vybavení kanceláře,
nákup softwaru), bankovní poplatky v případě úvěru na předfinancování OPTP, drobně navýšeno vybavení
kanceláře a poštovné – Hospodářský výsledek: + 37.044,-Kč.
Diskuze Charousek: u položky příspěvek do ELARD bude ušetřeno v návaznosti na změnu kurzu Eura. Dotazuje se,
zda je nutné zřizovat kontokorent. Zda se vyplatí pojištění majetku. Winter reaguje: jde se pouze informovat do ČS
na podmínky úvěru nebo kontokorentu i pojištění majetku.
Do rozpočtu není zahrnuta změna projektu OPTP, při které dojde k pozitivní změně rozpočtu.
Usnesení 3/10: Výbor NS MAS schvaluje změny rozpočetu NS MAS pro rok 2018.
Pro 12
Schváleno
Winter žádá o zaslání faktur za refundaci od NS MAS do 31.1. každoročně. Tak aby mohlo být včas uzavřeno
účetnictví. Požaduje zaslat původní rozpočet a nový rozpočet OPTP, jako podklad pro jednání s ČS pro získání úvěru
nebo kontokorentu.
Úkol 4/10: Zaslat původní a nový rozpočet OPTP Františku Winterovi
Termín: do 15.2.
Zodpovědný: Foltýnová, Florián
Schválení přípravy faktur pro členské příspěvky za rok 2018 se splatností do 30. 6. 2018.
Navýšení členských příspěvků odsouhlasila VH NS MAS. Splatnost příspěvku pro rok 2018 je navržen k 30. 6. 2018
ke schválení Výboru NS MAS. Faktury budou rozesílány e-mailem.
Usnesení 5/10: Výbor NS MAS schvaluje rozeslat faktury na členské příspěvky za rok 2018 se splatností do 30.6.
2018.
Pro: 12
Schváleno
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6. Akce NS MAS 2018
VH NS MAS
Podklad: 6_návrh na VH - Choceň.pdf
MAS Nad Orlicí (Choceň) zaslala návrh na konání VH. Střední Čechy, Vysočina projevily také zájem o organizaci,
zašlou písemný návrh. Na příštím jednání výboru, po upřesnění návrhů místa na Vysočině a Středních Čechách –
preference termínů konání 8. - 9. 10. 2018, bude schválené místo konání VH.
Usnesení 6/10: Výbor NS MAS schvaluje posunutí termínu na předložení konkrétních návrhů pro konání VH NS
MAS na příští jednání výboru. Krajští zástupci Kraje Vysočina a Střední Čechy předloží konkrétní návrhy ve smyslu
původního usnesení.
Pro: 10
Zdržel se: 2
Schváleno
LeaderFEST
Stručně informoval Krist: LeaderFEST se bude pořádat ve Zlínském kraji. Termín je stanoven na květen/červen
2018.
Plánovaný program:
1. den: jednání Výboru NS MAS a neformální večerní program, návštěva pivovaru
2. den: zahájení na náměstí, odborný program (workshopy pracovních skupin NS MAS), farmářský trh, vystoupení
folklorních skupin, doprovodný program ve formě prohlídek, společenský večer, tematicky bude připomenuto 100
let založení republiky, budou pozvání partnerské sítě a zahraniční delegace.
3. den: zasedání Valné hromady NS MAS ČR
Na přípravě LeaderFESTu se bude podílet koordinační a pracovní tým. Pracovní skupiny NS MAS budou požádány
o své prezentace.
Financování: CSV, příspěvek Zlínského Kraje, MAS si budou hradit ubytování
7/10 Výbor NS MAS bere na vědomí informace pro organizaci akce LeaderFEST 2018 ve Zlínském kraji.
Úkol 8/10: Připravit interaktivní pozvánku na LeaderFest pro partnery RSK
Termín: zaslat do podkladových dokladů jednání Výbor do 6. 3. 2018.
Odpovědný: KS Zlínský kraj
Země Živitelka
Prezentoval Winter: Stánek NS MAS spolu s ostatními partnery bude ve stejné režii jako v loňském roce. Organizaci
i Večer Venkova zajistí KS Jihočeských MAS. Další informace k ZŽ budou prezentovány na příštím jednání výboru.

7. Proces tvorby strategie a PR komunikace
Shrnutí procesu tvorby PR strategie představil Čáp:
V lednu byl zaslán dotazník členům a náhradníkům výboru týkající se tématu komunikace a propagace NS MAS,
následovat budou individuální rozhovory. Na konci února bude hotová 1. verze k připomínkování. Finální verze by
měla být předložena na březnovém jednání výboru. Kampaň na propagaci Leaderu v ČR.
Pro zlepšení komunikace mezi Výborem a členskou základnou budou vytvořeny tři komunikační kanály.
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Newsletter - přehled o činnosti NS MAS v předcházejícím měsíci, bude distribuován e-mailem pouze
členům NS MAS. Informace v něm budou strukturovány dle témat činnosti. Aktualizován bude zatím
zhruba 1 měsíčně
Informatorium – ve stejném rozsahu jako dosud, podrobnější informace k OP
Nové webové stránky

Úkol 9/10: Zaslat návrh strategie PR k připomínkování
Termín: do 28. 2. 2018
Odpovědný: Petr Čáp

Úkol 10/10: Zaslat výsledky dotazníku Výboru
Termín: do 15. 2. 2018
Odpovědný: ředitel Petr Čáp

Úkol 11/10: Vydat prvního číslo newsletteru a rozeslat členům NS MAS
Termín: do 2/2018
Odpovědná: kancelář
Krist: bylo by dobré mít medium, kde budou informace o MAS, co se jim povedlo, co je zajímá, informace které si
potřebují sdělit mezi sebou. Bylo by dobré, aby newsletter byl denní záležitostí.
Název newsletteru dá kancelář. Cílem bude na členy MAS. Na propagaci NS MAS a MAS bude sloužit nový
zpravodaj, určený pro starosty, podnikatele, kraje.
11/10 Výbor NS MAS bere na vědomí informace k procesu tvorby strategie a PR komunikace
Podklad: 7_Nacenění webové aplikace databáze NS MAS ČR.pdf
Nacenění webové databáze pro přehled realizovaných projektů v rámci CLLD: prezentuje Jan Libosvár
Nabídku na zpracování Databáze pro NS MAS, připravil p. Ryšavý z MAS Vladař. Je možné objednat až tři různé
moduly. Modul 1 v ceně 10tis. Kč obsahuje základní informace o členských MAS. O dalších modulech databáze
bude jednáno na březnovém výboru NS. Finančně bude hrazeno z projektu OPTP.
Je diskutována otázka zveřejňování osobních informací v souladu s GDPR v modulech o projektech MAS.
Legislativně je ošetřeno ve výjimkách.
Dále je diskutována otázka plnění modulu informacemi o realizovaných projektech (MS 2014+, informace od MAS,
zaměstnanec kanceláře). Globální Informace jsou potřeba pro vyjednávání a prezentaci MAS.
Modul 1 obsahuje základní informace o členských MAS a umístění. Další moduly bude prezentovat pan Ryšavý
osobně.
Usnesení 12/10: Výbor NS MAS schvaluje zajištění pořízení aplikace pro snadnou správu prezentace dat MAS
v ceně 10 000,- Kč, tj. modul 1.
Pro 12
Schváleno

8. Strategie vyjednávání nového období
Krist: NS MAS se musí intenzivně zapojit do zpracování integrované strategie ČR 2021, která pravděpodobně
nebude dopracovaná včas. MMR očekává stejný objem finančních prostředků jako v tomto období. Vystoupení
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Velké Británie výrazně neovlivní rozpočet EU, otázka Brexitu bude vykompenzované růstem HDP. V průběhu
příštího měsíce proběhnou jednání NS MAS s MMR, MZE, MŽP, MPSV, MŠMT. Zástupci NS MAS by se měli účastnit
jednání na ŘO, ke kterým mají vazbu.
Jiří Krist bude iniciovat obnovení schůzek územních partnerů na březen 2018. Cílem setkání je sjednotit pozici
k MMR.
Winter: Poukazuje na současné zaměření MZe, které není orientováno na venkov. Ale je třeba s nimi jednat.
Úkol 13/10: Vyjednat návštěvu u ministra ministra Jiří Milka na MZE ČR
Termín: do 13. 3. 2018
odpovědný: Krist, Winter
Úkol 14/10: Zajištění setkání územních partnerů
Termín: do 3/2018
Odpovědný: Předsednictvo NS MAS
Úkol 15/10: Pracovní skupina Program a vize provedení srovnání analýzy pozičních dokumentů ČR a našich
partnerů
Termín: do 3/2018
Odpovědná: Pracovní skupina Program a vize
Florian: návrh pozice NS MAS pro vyjednávání období 2021
1. Ve spolupráci s dalšími územními partnery zajistit odpovídající financování potřeb venkova i nad rámec
metody Leader. Zajistit odpovídající pozici venkova ve strategických dokumentech ČR.
2. Výši prostředků na integrované projekty ve venkovských regionech na CLLD a Leader zajistit minimálně
ve stejné výši, jako ve stávajícím období.
3. Pro implementaci multifondového CLLD nebo Leaderu na národní úrovni využít jeden program, buď
samostatně pouze pro CLLD nebo souhrnný pro všechny integrované nástroje s rezervovanou alokací pro
CLLD. Nebo zvolit pro každý operační program specifický přístup vhodný pro daný program.
4. Domluva v rámci PRV na přístupu, který by se co nejvíce blížil Leadru, tak jak ho známe z předchozího
období.
5. Maximální tematická volnost s co největším objemem finančních prostředků.
6. Pro ESF vhodné grantové schémata
7. IROP, OPŽP zaměření na animace v území, předvýběr projektů.
8. Maximální využití zjednodušeného vykazování, volnost pro MAS při nastavení oblastí podpory v rámci
strategie.
9. Důraznost na skladebnost strategií, provázanost s nadřazenými strategiemi
Témata je třeba projednat v pracovní skupině Vize do konce března.
Usnesení 16/10: Ukládá předsednictvu vyjednávání pozice CLLD a rozpracování návrhů pro příští programové
období, v návaznosti na jednání PS Vize.
Pro 12
Schváleno

9. Informace z krajů
KS Moravskoslezský kraj: Usvald: MAS Moravskoslezského chtějí převést alokace z projektů spolupráce na čl. 20
PRV. Kritizují přístup ministerstev k MAS. Návrh na jednotnou metodiku monitoringu vypracovanou NS MAS.
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Špatné zkušenosti s CCR, především se zpětnou vazbou v rámci závěrečného ověření způsobilosti projektů. Na
Portálu farmáře jsou nedostatečné informace k projektům. Pracovní skupiny by měl být poradní orgán pro MAS.
Apeluje na náročnou administraci PR a riziko velké chybovosti u jednotlivých MAS.
Florián: Je třeba vyjednat lepší podmínky pro projekty spolupráce, tak aby byla možná realizace pro MAS. Pokud
MZe umožní a pokud v rámci střednědobého hodnocení MAS dobře zdůvodní, bude moci MAS převést finance
z jednoho článku do druhého. Toto čerpání ve SCLLD bude možné až v 1.pol. 2019 do roku 2023.
Krist doplňuje: Druhé usnesení KS je, žádáme o realizaci opatření na celkové zefektivnění administrace CLLD v rámci
IROP. Zjednodušení a zrychlení procesu aktualizace strategií, zrychlení administrativních kroků při vyhlašování
výzev a hodnocení projektů. Při současném přístupu není možno činit MAS odpovědnými za neplnění milníků.
V tomto kraji jsou lhůty ŘO nedodržovány u všech MAS.
Florian: Pracovní skupina Leader bude o problematice informována.
Krist: Upozornil na řešení duplicity OPŽP a PRV v rámci aktivit pro MAS a omezení čerpání.
KS Pardubického kraje: Projekty IROP již jsou v realizaci, žádají pro seminář na veřejné zakázky. CRR odmítá
komunikaci s MAS i se žadateli. Administrativní náročnost při schvalování změn u FICHÍ u PRV.
Zemanová: Poukazuje na nesoulady v manuálech na VŘ. Je velká chybovost a udělovány sankce.
KS Jihomoravského kraje:. Budou realizovat projekt spolupráce pro 4 KS. Potřebují předfinancování projektu, proto
apelují na zapsání do rejstříku. Apeluje na zapsaní krajského spolku do rejstříku. Žádá navýšit rozpočet na školení
OPVVV na šablony. Nyní je financováno z rozpočtu pracovní skupiny vzdělávání.
Florián projedná s Pošíkovou.
Jsou prodlevy se schvalováním výzev. Neustále se řeší střet zájmů:
Florián: Střet zájmů se řeší tak, že daná osoba nehlasuje, ale může být přítomná v místnosti.
KS Středočeského kraje: Připravují školení pro šablony, žádají o navýšení finančních prostředků. Na úrovni kraje
vznikly 3 vnitřní platformy PRV, IROP, OPŽP, SMART. Problémy s SZIF – CP a RO spolu nekomunikují, MAS jsou
zaplaveny informacemi. Požadují koncentrovat informace na jedno místo. Pozvánka na 23.3. 2018 setkání KS.
Zápisy z platformy CLLD jsou k dispozici s měsíčním zpožděním ze strany MMR. Dotaz, jak přistupovat k nečlenským
MAS v NS MAS, které jsou členy krajské sítě. Dotaz z území: NS MAS zastává stanovisko, aby byly zastropovány
dotace zemědělcům. Reaguje Wintr, Krist, Kuthanová: není to názor NS MAS, pouze jednotlivce z jiné organizace.
KS Zlínského kraje: Proběhla změna zástupce předsedy krajské sítě do NS MAS a RSK. Odchází pracovníci z pracovišť
CRR pro CLLD, kteří jsou pracovně přetížení. Jaké budou kontaktní osoby pro MAS v rámci IROP. Dotazy
k závaznému plnění milníku, jak budou prováděny změny strategií a programových rámců. Dotaz k plnění
indikátorů, v které fázi hlásit změnu indikátoru?
Reaguje Kuthanová: Nedohledatelné dotazy v pravidlech k realizaci projektů v jednotlivých OP je možné posílat
emailem J. Floriánovi, který bude problematiku řešit s týmem OPTP.
KS Olomoucký kraj: KS dotazy k milníkům SCLLD. RSK odsouhlasilo realizaci MAP soukromé agentuře, což je
v rozporu s pravidly MŠMT.
KS Libereckého kraje: KS zasedá tento týden. Žádosti do výzev MAS v PRV jsou podávány přes PF, kde je
neoprávněně vyžadován el. podpis žadatele.
KS Jihočeského kraje: CRR nechce kontrolovat veřejné zakázky. Budou realizovat 2 projekty spolupráce.
KS Kraje Vysočina: MAS mají málo školení IROP od CRR, také k režijním, změnám strategií.. .
Některé MAS souhlasí s převodem alokace z projektu spolupráce na čl.20 PRV (v MAS s novým vedením bez
zkušenosti s Leadrem). Pracovní skupina mezinárodní spolupráce se seznámila se stanoviskem Evropského hosp.
soc. fondu, která může být dobrým podkladem pro vyjednávání s ŘO. MAS Hranicko pořádá setkání s MAS na
mezinárodní úrovni 12-13.9.2018.
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Za PS mezinárodní spolupráce požadují schválit účast 7-8.3.2018 na VH ELARD a 9-12.4. 2018 na Konference OECD
v Edinburghu ve Skotsku na rozvoj venkova.
Usnesení 17/10: NS MAS ČR schvaluje pracovní cestu VH ELARD pro 1 osobu do max. výše 12000,- Kč a na
konferenci OECD ve Skotku pro 2 osoby do max. výše 30 000,-Kč.
Pro:9
Zdrželo:3
Schváleno
KS Ústecký kraj a KS Královehradecký kraj: Stejné problémy, již uvedené.

Úkol 18/10: Připravit usnesení pro všechny RSK, tak aby byly v podkladech a bylo možné je na RSK přednést.
Usnesení pro vyjednávání v novém programovém období.
Termín: do konce týdne 20. 2. 2018
Pro:12
Schváleno
Odpovědný: předsednictvo NS MAS

10. Informace OPTP
Podklad: 10_Zpráva pro výbor PS Vzdělávání 2_2018.pdf
Zprávy o plnění strategií byly podány do konce ledna. Je již avízo MMR, že bude většina vrácena.
IROP: ŽOP do 4.2. u některých MAS nejsou podané, nebo schválené. Není jasné zda stávající výzva 30.6. 2018 bude
prodloužena, nebo změněna. Doporučuje se, zajistit financování chodu kanceláře ve stávající výzvě.
IROP navrhuje, aby se ŘO domluvily jakým způsobem budou řešeny změny ve finančním plánu. Změny mají MAS
hlásit do 15. 11. 2018.
2 MAS v projektu OPTP na zpracování SCLLD z roku 2014 dosud nepodaly závěrečnou zprávu.
Výstup ze zaslaného dotazníku minulý týden mezi MAS: Milníky splní max. 30%, proto třeba řešit tuto otázku s ŘO.
Budou dále projednávány úpravy pravidel spolupráce v PRV.
Další informatorium vyjde na přelomu března a dubna 2018.
Dne 6.3. 2018 bude seminář k OPŽP, informace k novým aktivitám pro MAS, které si chtějí přidat programový
rámec.
S MPSV byla diskutována otázka Leadru (smyslu, významu, přínosu). Mají velké očekávání a v tomto duchu
připravují další plánovací období. Požadují součinnost na spolupořádání Školení pro žadatele MAS na sociální
podnikání v rámci MPSV.

11. SMO
Podklad: 11_SMO ČR - rozdílný přístup ke spolufinancování pro územní samosprávné celky.pdf
SMO (Mgr. Pavel Drahovzal) zaslal dopis paní ministryni financí A. Schillerové ve věci rozdílného přístupu ke
spolufinancování z evropských a investičních fondů pro územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
nastavených v Pravidlech spolufinancování evrop. strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020
vydaných Ministerstvem financí. Poukazují na nerovný přístup pro žadatele z územních samosprávních celků a
jejich příspěvkových organizací, které musí zajistit dofinancování ve výši 5% ze svých rozpočtů.
19/10 Výbor NS MAS bere na vědomí dopis SMO pani ministryni financí A. Schillerové
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12. Informace o projektu TAČR Garep
Krist: V projektu TAČR Garep bude NS MAS partnerem.
Projekt reaguje na nově stanovené integrované přístupy nesoucí s sebou nové nástroje regionálního rozvoje (např.
integrované územní investice – ITI, integrovaný plán rozvoje území – IPRÚ nebo místní rozvoj vedený komunitami
– CLLD) a kladoucí výrazně vyšší nároky na schopnost konstruktivní spolupráce obcí, měst a jejich dalších partnerů.
Svým zaměřením napomáhá zavedení a rozvinutí nových postupů spolupráce měst a obcí při rozvoji svých území,
resp. při rozvoji regionů (širšího území sídelních aglomerací, regionálních center a jejich zázemí, místních akčních
skupin). Díky zlepšení mechanismů spolupráce a efektivnímu uplatnění integrovaných přístupů na základě výsledků
projektu dojde k posílení pozice a konkurenceschopnosti regionů ČR v rámci EU.

13. Ochranná známka NS MAS
Podklad: 11_Zaslání osvědčení o zápisu ochranné známky.pdf
Podklad: 11_Osvědčení o zápisu ochranné známky.pdf
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ zaslal osvědčení o zápisu a platnosti ochranné známky platné 10 let ode
dne podání přihlášky.
Konec jednání: 15:15
Další jednání Výboru bude upřesněno.
Ověřil dne:
23. 2. 2018 Gustav Charousek
27. 2. 2018 Jiří Krist

