Olomouc, 10. července 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů Výboru, Mgr. Galina Čermáková - MAS Vyhlídky, z.s., PhDr. Marcela
Pánková, PhD. - MAS Vyhlídky, z.s., Ing. Kateřina Mračková - ředitelka RO SZIF Olomouc

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:15
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Pozdravil členy a hosty. 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 9 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Doubnerová, Pošíková
Bleskovka: zástupkyně Pardubického kraje
Zápis z minulého jednání ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří
NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu:
Kuthanová navrhla do programu doplnit za bod 4 bod s názvem Návrh na změnu rozpočtu. Charouzek do bodu
Různé doplní informace od PS Mezinárodní spolupráce. Čáp doplnil program o bod Akce NS MAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Návrh na změnu rozpočtu
Informace a podněty od členů z krajů
Návrh M. Olivy ke komunikaci uvnitř NS MAS (předsednictvo)
Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS (Krist)
- Priority tematických oblastí vhodných pro implementaci SCLLD (ERDF, ESF+)
- Informace z jednání s předsednictvem AMSP
- Informace z jednání na MŠMT
- MMR – informace o přípravě budoucího programového období
- MMR – Koncepce NKR
9. Různé
- Informace PS Mezinárodní spolupráce
- Akce NS MAS
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Usnesení 1/15: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 7. 2018.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Výbor NS MAS

Schvaluje usnesení:
Č. u.
1/14
2/14

3/14

4/14

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 21. 6. 2018.
Výbor NS MAS ruší usnesení č. 1/12 a 5/13 a ukládá řediteli každé dva roky revizi
nájemní smlouvy s provedením průzkumu trhu a výše nájemného za adekvátní
prostory. Výbor NS ukládá předsednictvu projednání navýšení nájmu v rámci jednání
předsednictva.
Výbor NS MAS ČR žádá ŘO PRV o neuplatnění (zrušení) milníků u Strategií CLLD
v roce 2018 a to zejména z důvodů pozdního schválení velké části Strategií CLLD,
dlouhé doby schvalování fichí, změn a omezujícím zpřesnění podmínek pro konečné
žadatele mezi přípravou strategií CLLD a vyhlašováním Výzev MAS. Pokud to nebude
z objektivních důvodů možné, pověřuje místopředsedu J. Floriana k jednání o úpravě
návrhu pravidel pro změny strategií CLLD – dle přílohy.
Výbor NS MAS bere na vědomí Společný postoj územních partnerů k budoucí
politice soudržnosti a pověřuje předsedu podpisem tohoto společného dokumentu.

Plnění
Ředitel bere
na vědomí

Pokračuje

Podpis splněn

Poznámka Olomouckého a Jihomoravského kraje: územní partneři na posledních RSK prezentovali pouze svůj
postoj a ne ten společný. Bylo by dobré podpořit na jednání Územních partnerů a apelovat na jednotu. NS MAS
použila v Olomouckém kraji společnou prezentaci.
Přišel Lahoda (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
Usnesení 2/15: Výbor NS MAS ukládá předsednictvu, aby na společném jednání partnerů apelovalo na partnery,
aby prezentování společné pozice partnerů probíhalo i na krajské úrovni (např. RSK).
Všichni pro
Schváleno

Schvaluje usnesení:
Č. u.
5/14

6/14

7/14

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje dokument Praktické návrhy Národní sítě Místních akčních
skupin ČR pro přípravu implementace politik regionálního rozvoje v rámci
víceletého finančního rámce pro programové období 2021-2027 a ukládá členům
výboru projednání v KS/krajích do 11.9.2018.
Výbor NS MAS bere na vědomí dokument Vzájemná komplementarita územních
nástrojů a ukládá Florianovi dopracovat stručný výtah a doplnit praktickými
návrhy do 30.8.2018.
Výbor NS MAS bere na vědomí iniciativu založení nové Pracovní skupiny chytrý
venkov ve spolupráci se SMS ČR. Ukládá Olivovi předložit personální obsazení PS
ve spolupráci se SMS ČR, a kanceláří NS MAS oslovit další územní partnery
s nabídkou spolupráce v této PS a poslat dopis a přihlásit se k nositelství Smart
Villages v ČR.

Plnění
Pokračuje

Pokračuje

Pokračuje
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Poznámka:
M. Oliva představil svoji představu o sestavení PS Smart Villages – nejbližší pracovní jednání bude 10.8.2018
na SMS – na příštím jednání Výboru přednese výstupy. Za NS MAS Oliva navrhuje jako členy: Hartych, Štumpf,
Revenda, Oliva, Pošíková, Dvořáková, Charouzek, někdo z PS Leader jako host, z řad externích odborníků: Pavlík
(MC Triton), Růžička (Středočeské informační centrum), Josef Večeř (Královská společnost s.r.o.), Melicharová
(MMR).
Krist: Bylo by dobré zalovit v katalogu Urbisu, např. M. Zezulková (Centrum energetických úspor), Pavel Vokáč
(SCII).
Oliva: bude dobré doplnit i členy z krajských úřadů a měst, např. Žďár nad Sázavou, Vysočina.
Čáp: CSV bude překládat publikaci k Smart Villages, Z. Dvořáková žádá o zapojení do pracovní skupiny.
Usnesení 3/15: Výbor NS MAS ukládá M. Olivovi předložit zprávu z jednání PS ze dne 10.8.2018 do podkladových
materiálů pro příští jednání Výboru v září 2018.
Všichni pro
Schváleno
Výbor NS MAS dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

1/15

Předložit zprávu z jednání PS ze dne 10.8.2018 do podkladových
materiálů pro příští jednání Výboru v září 2018.

Oliva

Příští
jednání
Výboru

Schvaluje usnesení:
Č. u.
8/14
9/14

10/14

Text usnesení
Výbor NS MAS akceptuje návrh na navýšení limitů platů vedoucího manažera SCLLD
a požaduje zařazení tohoto pracovníka MAS do hlavní třídy 1. podle CZ-ISCO.
Výbor NS bere na vědomí zprávu o činnosti týmu OPTP. Ukládá týmu OPTP vydat
Informatorium (informace o schválených dokumentech) s termínem vydání dle
možností týmu OPTP - doporučení Výboru do konce srpna 2018.
Výbor NS MAS souhlasí s úhradou pracovní cesty J. Doubnerové do Finska.

Plnění
Požadavek
vznesen
Pokračuje

Splněno

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

1/6

Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako
podklad pro VH.

Hamplová, Danielová

do jednání
Výboru před
VH

Pokračuje

7/9

Vytipovat projekty k prezentaci CLLD
na evropské úrovni, případně návrh záměrů
inovativních projektů pro další programové
období.

tým OPTP
ve spolupráci s PS
Mezinárodní
spolupráce + PS
Program a vize

Aktualizovat směrnice dle nových Stanov,
včetně
organizačního
řádu.
Úkol
pro Kuthanovou, Hamplovou, Danielovou
a kancelář NS MAS.

Kuthanová,
Hamplová,
Danielová, kancelář
NS MAS

9/9

Sbírá se,
pokračuje,
Přišly projekty
od p. Charouzka
a p. Pieakara
Předpoklad
do konce
srpna

Pokračuje,
předpoklad
do konce srpna
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP
Františku Winterovi.

Foltýnová, Florian

10.4.2018

Pokračuje

1/13

Přepracovat projektový záměr a podání
žádosti o změnu dotace na změnu projektu
OPTP I tak, aby byl akceptovatelný ŘO OPTP

Tým OPTP

Do
30.5.2018

Pokračuje

2/13

Předložit nový záměr a žádost na OPTP II

Tým OPTP

Do konce
srpna 2018

Pokračuje

1/14

Projednat v krajích dokument Praktické
návrhy Národní sítě Místních akčních skupin
ČR pro přípravu implementace politik
regionálního rozvoje v rámci víceletého
finančního rámce pro programové období
2021-2027

KS zástupci

11.9.2018

Pokračuje

2/14

Dopracovat stručný výtah z dokumentu
Vzájemná komplementarita územních
nástrojů a doplnit jej praktickými návrhy.

Florian

30.8.2018

Pokračuje

Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

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.

10. 4. 2018

Pokračuje – viz
Strategie PR

8/9

Zajistit financování lobbingu NS MAS v EU v rámci rozpočtu NS
a projektu OP TP.

10. 4. 2018

Pokračuje – viz
projekt OPTP

3/14

Připravit podklad priority tematických oblastí
pro implementaci SCLLD k projednání v krajích.

11.9.2018

Splněno

vhodných

Pozn:
Kuthanová: NS MAS zpracovala podklady pro MMR o aktivitách, jednání bude pokračovat mezi NS MAS a MMR.
Krist: Filozofie vyjednávání - nyní jsou klíčovým dokumentem tzv. Karty (NKR), všude kde šlo propagovat síťování
a LEADER, tak se k aktivitám NS MAS hlásí (MSP, sociální oblast, environmentální…).
SLOVO HOSTA: Ředitelka RO SZIF Olomouc Ing. Kateřina Mračková mimo jiné uvedla, že Olomoucký kraj je asi
nejdál v rámci administrace projektů MAS.

5. Návrh na změnu rozpočtu
V rámci projednané PR strategie by měla být spuštěna propagace MAS na doméně www.mistniakcniskupiny.cz.
Čáp představil koncepci microsite (jedna rolovací stránka, kde je málo textu na max. 5 minut čtení) jako
informačního kanálu pro širokou veřejnost. Stránka by měla podpořit vyjednávací pozice NS MAS, vznikne během
léta tak, aby to mohla být prezentována poprvé již na Zemi živitelce. Tvorba stránky by měla stát 40-50 tisíc Kč.
Tato aktivita by se mohla financovat místo položky rozpočtu určené k financování Zpravodaje venkova.
Winter: měli bychom se zaměřit na naše stávající stránky, které by potřebovaly aktualizovat a využívat Facebook.
Hošek: zaměřit se na stránku pro širokou veřejnost - nemluvit bruselštinou, obsah maximálně na 5 minut, stránka
nesmí bobtnat.
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Oliva: webové stránky by se měly nějakým způsobem prezentovat.
Charouzek: měl by existovat dokument, jak s webovou stránkou nakládat a propagovat.
Hošek: Microsite by se měla hlavně propagovat přes Google nebo Seznam.
Čáp: Vize propojení microsite se soutěží Leader českého venkova a její propagací.
Usnesení 4/15: Výbor NS MAS schvaluje přesun 52,5 tis. Kč v rámci rozpočtové podkapitoly Public relations a to
z položky Zpravodaj venkova do položky Publicita a propagace, které se využijí na zprovoznění informační
a popularizační webové microsite www.mistniakcniskupiny.cz. Výbor NS MAS ukládá Výboru propagaci této
microsite.
Všichni pro
Schváleno
Z důvodů vyčerpání položky rozpočtu cestovné členů PS Mezinárodní spolupráce Winter navrhuje přesunout 50
tisícKč z položky Náklady na činnost PS Mezinárodní spolupráce na cestovné členů PS MS.
Usnesení 5/15: - Výbor NS MAS schvaluje v rámci rozpočtu převod částky 50 tis. Kč z položky „náklady na činnost
PS Mezinárodní spolupráce“ na položku „cestovné členů PS Mezinárodní spolupráce“.
Všichni pro
Schváleno

6. Informace a podněty od členů z krajů
Kuthanová přednesla několik dotazů krajským zástupcům s cílem zjištění, jak prakticky fungují jednotlivá KS:
 Jihomoravský kraj: Spící MAS - řešila se na RSK. Darina Danielová se sešla se spící MAS, nabídla částečný
úvazek na pomoc přípravy výzev a 4.2. Jednání nebyla příliš produktivní. Je potřeba zapojit město Mikulov
a další představitele obcí. Setkání s MASkami probíhá jednou za 2-3 měsíce, ve Výboru je 5 z 18 MAS. Krajské
členské příspěvky jsou 10.000 Kč a jsou využity na spolufinancování s Jihočechy projektu Klimagreen. Vít
Hrdoušek: 11.9. se koná širší setkání MASek v rámci Klimagreen.
 Jihočeský kraj: RSK bude ke konci srpna. Jihočeské SMS chce založit platformu spolu s NS MAS, schůzka
k tomuto proběhne 12.7. Na příštím Výboru Novák může o výsledcích schůzky informovat. KS připomínkuje
Plán rozvoje kraje (PRK), obsahuje podporu LEADERu. Nečlenské MAS jsou partnery a příspěvky do KS platí
nečlenové 15.000 Kč a členské MAS platí 15.000 Kč NS MAS. Kuthanová: toto není příklad dobré praxe. První
krok by měl být setkání nečlenů s vedením (jednání s J. Kristem) a diskuse o tom, proč vystoupily. Setkání 1×
měsíčně. Krist: Pozveme na jednání nečlenské MAS do kanceláře v Praze. Kromě Klimagreenu realizuje
Jihočeský kraj další 2 projekty - jeden je zaměřen na MSP (spolu s VUT) a další je zaměřen na řízení malých
obcí (spolu s Jihočeskou univerzitou).
 Kraj Vysočina: RSK bylo v únoru, další bude v říjnu. Spící 1 MAS. Aktivní v PS Venkov, PS cestovní ruch,
PS enviro. Setkání každé 2 měsíce, online platforma běží každý den. Z NS MAS nechodí konkrétní informace
k administraci, škoda, že toto již nefunguje. Platí příspěvky 5000,- do KS.
 Zlínský kraj: setkání členů bude v září, setkání 4-6 do roka. Mají facebookovou skupinu. Příspěvky se neplatí.
V RSK jsou obsazeny PS školství a cestovní ruch. Aktualizuje se strategie rozvoje kraje, kde je KS zastoupena.
Spolupráce s krajem je dobrá.
 Liberecký kraj: schází se 3-4krát do roka, řeší se praktické věci, nebudou mít KS s IČ, neplatí příspěvky,
nerozšiřují komunitní aktivity. Aktivních je 5 MAS. Kraj vytvořil databázi, kde se bude dávat vědět
o podpořených projektech. Společné jednání MAS Libereckého a Královehradeckého kraje v Turnově v srpnu.
 Středočeský kraj: 2 spící MAS. V rozpočtu kraje je 1,5 mil. pro MAS. Připravují lobbing. 14.-15. srpna setkání
v Lobči. 27 MASek, 4 nejsou členy. Setkání měsíčně. 3 platformy PRV, OPZ, IROP. Platí se příspěvky 1.500 Kč
ročně a 5.500 Kč je spoluúčast v projektu. Lidé placení z OPTP NS MAS (celkem 1,0 úvazek) mají vždy (pokud
jsou přítomni) svůj příspěvek.
 Pardubický kraj: scházejí se za 1-2 měsíce. Členské příspěvky jsou 1000 Kč na rok. RSK jednou za 3 měsíce.
 Olomoucký kraj: RSK spíše diskusní. Řeší se odpuštění půjčky z kraje. Schází se Výbor KS. Některé MAS jsou
velmi málo aktivní. Na setkání KS se často objevují noví pracovníci MAS.
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 Moravskoslezský kraj: Setkání jednou měsíčně, střídá se setkání na městském úřadě a na MASce. Zřízena
funkce tajemníka KS (mění se po půl roce). Příspěvky 2000 Kč ročně. Podílí se na tvorbě koncepce rozvoje
venkova MSK (podkladem pro koncepci tzv. syntéza 12 strategií) s dalšími územními partnery. Finanční
podpora z kraje není.
 Královéhradecký kraj: příspěvek 5000 Kč ročně možno z krajské dotace – 150 tis. Kč/MAS/rok, setkání 1
měsíčně. Účastní se PS, přípravy nové strategie kraje. Jedna spící MAS. Jedna problémová MAS, kam vedení
KS pojede osobně jednat.
1/15 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o činnosti krajských organizací NS MAS ČR.
Kuthanová poukázala na to, že většina krajských webů není aktualizovaná, KS zástupci by se měli zamyslet, zda
toto zrušit či weby začít plnit.
Kuthanová také apelovala na zástupce těch krajů, kteří se neúčastnili NSK, aby se snažili na NSK chodit.

7. Návrh M. Olivy ke komunikaci uvnitř NS MAS
Oliva navrhuje separátní jednání ke komunikaci, na Výboru to není možné vyřešit.
Hošek: informace jsou, ale jsou na více místech. Lidé byli zvyklí, že vše šlo přes O. Špikovou. Komunikace dovnitř
se pocitově nezlepšila. Návrh: posílat i krátké zprávy z jednání - kde kdo jednal - informace, které typově jdou
předsednictvu.
Charouzek upozornil na to, že ne každému se bude líbit dostávat tolik emailů, MAS mohou být zahlcené
zprávami.
Krist navrhuje zvážit možnost rozesílat podobu Hlasu z MAS každý týden s tím, že informace budou sice rychle
a hned rozeslány, ale nemusí být zase až tak kvalitně zpracovány.
Lahoda: Víme, co chtějí MAS? Jaké typy informací? Máme tyto informace? Kvituje vytvoření databáze
dokumentů, kde by si je MAS mohly jednoduše vyhledat.
Krist navrhuje vytvořit jako jeden z návrhů nějakou komunikační platformu (formou partnerství) pro nové kolegy
na MAS, kteří nemají od koho čerpat informace.
Marcela Pánková: Chronologicky a tematicky řadit informace od ŘO na webu NS MAS (péče o manažery). Novinky
v IROP, v PRV atd. - dávat to tam chronologicky = velká pomoc pro manažery.
Oliva: Navrhuje k tomu přidávat i zkušenosti lidí z MAS, nejsou to jen OP, ale i témata další. Navrhuje formu
datového skladu. Největší hlad je po konkrétních řešeních spojených s administrativou.
Do podzimu by se měl uskutečnit seminář, ve kterém by se formou brainstormingu mělo přijít na zadání
pro vytvoření poptávky na firmy, které se zabývají toky informací.
Danielová upozornila na výzvu OPZ na profesionalizaci NNO, která by mohla pomoci. Čáp o výzvě ví, zatím není
vyhlášeno další kolo.
Čáp navrhuje spolu s Výborem vytvořit dotazník, který by šel na MAS, aby byl již nějaký podklad pro
brainstroming.
Hošek: Celou dobu myslel, že problém je v komunikaci směrem dovnitř. Teď to vypadá, že NS MAS má suplovat
práci ministerstev v podobě informačního systému. Pravidla na webu NS MAS již jsou. NS MAS má vyjednávat
změny, informovat, co se povedlo či nepovedlo změkčit, více přehledu o činnosti lobbingu směrem k ŘO
a o vyjednávání nového programového období. Pokud manažeři chtějí vědět, jak správně implementovat, tak to
se v pravidlech nikde nedočtou, je to o životní zkušenosti.
Novák: MAS chtějí mít pocit, že NS MAS za ně vyjednává a kope za ně. Nepotřebují od NS MAS zasílat pravidla.
Varoval před informacemi šířenými přes Facebook či jinými neformálními toky informací, často se tam šíří mylné
informace. MAS chtějí více informací o procesu lobbingu, chtějí vědět, co bylo zadáním při vyjednávání, co se
NS MAS snaží vyjednat. Dle jiných členů Výboru by se měly zveřejňovat jen vyjednané skutečnosti. Dle Nováka
stačí informovat obecně, ne o konkrétních prozatímních dohodách.
Proběhla dlouhá diskuse nad kapacitou vyjednávacího týmu a přenášením informací z vyjednávání současného
období dovnitř NS MAS. Definovala se potřeba navýšit počet lidí při vyjednáváních. Díky velkému zatížení
vyjednávačů jsou dle zástupců z krajů pokroky pomalejší. Krist upřesnil, že za pomalými postupy při vyjednávání
jsou mnohdy zodpovědná ministerstva (např. cca rok připomínkovaná pravidla na proj. spolupráce). Dle Wintera
by se mělo při vyjednávání více přitvrdit. Dále nejde na členy Výboru dostatek informací. Je tedy nezbytné navýšit
počet lidí a dále delegovat činnosti.
Odešly Danielová, Čermáková, Pánková, Pošíková (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
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Usnesení 6/15: Výbor NS MAS ukládá svolat na září/říjen kulatý stůl, jehož výsledkem bude návrh zadání
pro tvorbu informačního systému pro MAS. Na základě výstupu z kulatého stolu do konce roku 2018 vytvořit
zadání poptávky na zhotovení informačního systému.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 7/15: Výbor NS MAS ukládá předsednictvu svolat jednání s týmem OPTP s cílem zefektivnění práce
týmu OPTP s cílem dosáhnout lepších výsledků ve vyjednávání s ŘO v současném programovém období a přenosu
informací k členské základně.
Všichni pro
Schváleno

8. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS
Priority tematických oblastí vhodných pro implementaci SCLLD (ERDF, ESF+)
Ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin vzniklo syntézou cílů EK, SRR21+ a NKR 33 typů aktivit pro CLLD
v 5 klíčových oblastech. Takto bylo prezentováno na MMR jako pracovní materiál k další diskuzi. Soustředí se
do všech 3 pilířů – sociální, ekonomický a veřejnoprávní. Průřezově jsou to témata EK – inovativnost,
mezisektorovost. Bude projednáno v jednotlivých KS MAS.
Informace z jednání s předsednictvem AMSP
Krist s Čápem se setkali s předsedou AMSP Karlem Havlíčkem. AMSP je na straně NS MAS co se týče systému
podpory MSP, nesouhlas se systémem MPO. Diskuze nad větší podporou MSP z OPPIK – proběhla domluva o
vzájemném informování a do nového období vstoupit s lepší podporou MSP. MAS chtějí být zprostředkující
subjekt, ať už podporu MSP bude dělat MPO nebo MMR. Na základě analýzy chybí v OPPIK poslední článek
řetězce, který by malým podnikům ukázal, jak mají žádat (něco jako animace škol). AMSP zaujala animační
činnost MAS ve školách a budou lobovat za to, aby MAS podobným způsobem pomáhaly s MSP.
AMSP hodlá vydávat newsletter pro členy MAS z řad MSP.
Informace z jednání na MŠMT
MŠMT je spokojeno, jak MAS zvládají MAPy a šablony. Proběhlo jednání s náměstkem Velčovským, potvrzení
ochoty spolupráce do budoucna, udržení kontinuity.
MMR – informace o přípravě budoucího programového období
Pravidelně se uskutečňují nejrůznější jednání k přípravě budoucího programového období. Proběhlo jednání
s náměstky MMR - Letáčková a Koppitz, dále je NS MAS v úzkém kontaktu s Františkem Kubešem. NS MAS
připomínkovala všechny karty NKR. Proběhlo 2. jednání Meziregionální poradní skupiny pro politiku soudržnosti
po roce 2020 za účasti náměstků MMR a partnerů, diskutovala se rámcová pozice k návrhu legislativy politiky
soudržnosti, dále jednání expertní skupiny Národní koncepce realizace politiky soudržnosti, kde byly
prezentovány nejbližší kroky – dopracování karet, vyhodnocení prioritizace.
Chystá se ustanovení PS Životní prostředí, které by mělo proběhnout 11. a 12. 7. v Kyjově. Chybí PS pro podporu
podnikání a MSP. K tomu by mohla být sestavena PS někdy v srpnu, setkání bude koordinovat E. Hamplová.

9. Různé
Informace PS Mezinárodní spolupráce
Charouzek představil plán akce Den českých MAS v Bruselu, která se uskuteční 10. října. Ráno letí do Bruselu
letadlo v 6:55, do Prahy letadlo letí v 19:50 nebo 21:00, letenka vyjde na 1 osobu na cca 3.000 Kč. Dopoledne
bude zasedání Výboru regionů. Odpolední program by mohl probíhat na Stálém zastoupení ČR při EU nebo
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v Evropském parlamentu, kam se však musí 14 dní dopředu zaslat naskenované pasy. Proběhla by prezentace
stanoviska NS MAS a příkladů dobré praxe ze všech operačních programů. Pozvali by se lidi, co jezdí na Open
days, dále lidi z ELARDu, z Výboru regionů, EHSV a z Parlamentu. Vize je návštěva 10-15 lidí za NS MAS - zástupci
z krajů, lidi z výboru, kteří by mohli prezentovat příklady dobré praxe.
Proběhlo setkání v Albemě, kde bylo hlavním tématem SMART villages. Snaha rychle uchopit téma SMART
villages. Velmi kladný ohlas na projekt Hradeckého venkova "O krok napřed". SZP – z financí EU půjde na projekty
maximálně 80 %, zbytek by mohl přidat členský stát. SZP se snaží více orientovat na výsledek, ne na proces.
Radim Sršeň se zúčastnil balkánského a tureckého Venkovského parlamentu. Zaznívala velká chuť spolupracovat
s MAS z ČR i z jiných zemí.
Proběhlo setkání ENRD (všech sítí CSV): v mnoha zemích EU CSV řeší administrativu za žadatele, CSV funguje jako
mediátor mezi MAS a resorty, jako iniciátor a organizátor diskuse a inovačních platforem. CSV hodně podporují
pracovní kempy.
Akce NS MAS
Sympozium 25 let od založení SPOV proběhne 1. a 2. srpna v Praze v Zemědělském muzeu.
Agrokomplex v Nitře bude probíhat 16. - 19. srpna. NS MAS podá nabídku na zajištění stánku. Za NS MAS
na Agrokomplex pojedou 3 lidi.
Země Živitelka v Českých Budějovicích se uskuteční 23. – 28. srpna. NS MAS bude na stánku s partnery. V pátek
24. srpna proběhne Večer venkova, NS MAS pošle informace pro Vedení.
Konference CLLD v Parlamentu bude v září nebo říjnu pod záštitou pana poslance Mariána Jurečky. Měl by být
pozván Výbor a další příznivci venkova.
Konference Venkov se uskuteční 19. – 21. září ve Strážnici. Zářiové jednání Výboru se přesouvá na 19. září
od 12 hodin v Hotelu Pod Věží.
V Chocni bude 8. října jednání Výboru, druhý den 9. října se pak koná Valná hromada NS MAS ČR.
J. Doubnerová: Platforma NNO bude zřejmě českým koordinátorem celoevropské kampaně MEGA (Make Europe
Great Again). Cílem je ukázat NNO a že jsou potřeba v souvislosti se situací v Maďarsku a Polsku. Kampaň by se
měla konat 10. prosince. O kampani by se mohlo dát vědět přes MAS, ty se mohou samy zapojit.
J. Krist: účastnil se setkání MAS v Polsku. V Polsku je zavedena daňová asignace - daňoví poplatníci část daní
odvádí NNO. Asignační peníze si však stahují velké NNO s dobrou propagací. Možnost využít ERASMUS+ (projekt
ELI) i v ČR na síťování třeba SMART obcí.

Konec jednání: 15:05
Další jednání Výboru bude 19. září od 12:00 ve Strážnici

Ověřil dne:
9. 8. 2018

Pošíková

10. 8. 2018

Doubnerová

