Strážnice, 19. září 2018

Přítomni: dle prezenční listiny – 8 členů Výboru, 2 náhradníci, Mgr. Darina Danielová – MAS Lednicko-valtický
areál, Tomáš Šulák, MAS Moravská brána, JUDr. Radan Večerka – SPOV ČR

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:40
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.
Hlavním tématem programu je příprava Valné hromady.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 členů výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Krist, Lahoda
Bleskovka: zástupkyně Pardubického kraje
Zápis: Horáková
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 do bodu 6 Ekonomické záležitosti „Schválení zahraničních cest“ podbod
schválení pracovní cesty P. Čápa do USA.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Příprava Valné hromady
Schválení Jednacího řádu VH
Stanovení předsedajícího
Program VH
Výroční zpráva + výrok auditora
Pravidla rozpočtování
Diskuse ve věci představení volby Výboru, předsedy a místopředsedů
Ekonomické záležitosti
Členské příspěvky – souhlas s odložením splatnosti
Neuhrazené cestovné
Schválení zahraničních cest
+ Pracovní cesta ředitele P. Čáp 10/2018 – USA – Konference o metodě kolektivního dopadu
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

Projekt OPTP – změna v projektu
- Zpráva z jednání MMR a MZE
- Zápis z jednání týmu OPTP
Ustanovení pracovních skupin – Enviro, Chytrý venkov, Sociální
- Řád a statut PS Enviro
- Řád a statut PS Sociální
- Řád a statut PS Chytrý venkov
Činnost pracovních skupin
- PS Vzdělávání
‐ Zpráva pro Výbor a důležité přílohy (13.3 MB)
‐ Návrh koncepce LEADER Akademie
- PS Chytrý venkov
‐ Zápis z 18.8. (SMART + Program rozvoje regionů 2019+)
‐ Zápis z 31.8. a pracovní materiál k SMART Village
- PS Enviro
‐ Zpráva pro Výbor
- PS Sociální
‐ Průzkum potřeb venkova (pro přípravu nového PRV)
- PS Mezinárodní spolupráce
‐ Zpráva pro Výbor
Strategie vyjednávání nového období
Prioritizace intervencí EK 111 MAS
Informace a podněty od členů z krajů
Různé

Usnesení 1/16: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 19. 9. 2018.
Všichni pro
Schváleno

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

Schvaluje usnesení:
Č. u.
1/15
2/15

3/15
4/15

5/15

6/15

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 7. 2018.
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).
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.
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.
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“.
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.

Plnění
Splněno/viz
jednání ÚP
Šumperk 31.7.
Splněno, viz
podklady
Splněno

Splněno

trvá,
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Schvaluje usnesení:
Č. u.
7/15

5/14

6/14

Text usnesení
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.
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.

Plnění
Splněno, jednání
6. 9., viz zápis
Pokračuje, viz
příloha
Prioritizace
Pokračuje.
Proběhne
jednání
s Územními
partnery dne 19.
9. 2018, kde se
budou
diskutovat
postoje
jednotlivých ÚP,
poté bude na
Výbor předložen
výstup z tohoto
jednání.

10:48 přichází Hartych, R. Zemanová (přítomno 12 členů s právem hlasovat)
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

Odeslat
k připomínkám
Výboru do 26.9.

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

9/9

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

Kuthanová,
Hamplová,
Danielová, kancelář
NS MAS

10.4.2018

Pokračuje,
finalizuje se ke
schválení
Výboru 8.10.

4/10

Zaslat původní a nový rozpočet OPTP
Františku Winterovi.

Foltýnová, Florián

10.4.2018

Zrušit, souvisí se
změnou OPTP I

1/13

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

Tým OPTP, Florián

Do 30.5.2018

Do 30. 9. 2018,
dle zápisu z
OPTP

Sbírá se,
pokračuje
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Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

2/13

Předložit nový záměr a žádost na OPTP II

Tým OPTP

Do konce srpna
2018

Zrušit, nové
usnesení 2/16

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

Splněno,
dotazník

2/14

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

Florian

30.8.2018

Pokračuje

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

Splněno

Diskuse k úkolu č. 1/14 : Dotazník bude možné distribuovat do území po schválení příslušného usnesení
Výborem, bude rozeslán společně s Bleskovkou.
10:55 přichází M. Dvořáková
Usnesení 2/16: - Výbor NS MAS bere na vědomí výstupy dotazníku Prioritizace EK intervencí – NS MAS jako
podklad pro vyjednávání NS MAS pro další programové období.
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2
Schváleno

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

Splněno

8/9

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

10. 4. 2018

Zrušit, Den s MAS
přesunut na 3/2019

V souvislosti s úkolem č. 8/9 dostává PS Mezinárodní úkol připravit návrh rozpočtu akce Den s MAS, jako podklad
pro tvorbu rozpočtu NS MAS pro rok 2019.

5. Příprava Valné hromady
Schválení Jednacího řádu VH NS MAS
Návrh Jednacího řádu VH NS MAS byl v podkladech k Výboru.
Danielová: Jednací řád je platný až do doby schválení nového jednacího řádu. Není nutné ho znovu schvalovat.
Kuthanová navrhla tento bod jednání vypustit.
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Stanovení předsedajícího
Na předsedající Valné Hromady 9. 10. 2018 byla navržena Jana Kuthanová.
Usnesení 3/16: - Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS dne 9. 10. 2018 v Chocni
Janu Kuthanovou.
Všichni pro
Schváleno
Program VH
Připomínky k návrhu programu Valné hromady nejsou.
Usnesení 4/16: Výbor NS MAS schvaluje navržený program Valné hromady dne 9. 10. 2018 v Chocni.
Všichni pro
Schváleno
Čáp navrhl, že je možné informovat členy Výboru o přihlášených. Přehled bude zaslán hned a ještě ke konci
měsíce.
Výroční zpráva + výrok auditora
Na výroční zprávě se pracuje, je téměř dokončena.
Výrok auditora doručen 19.9.2018, bez nálezů.
Usnesení 5/16: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit Výboru návrh Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření spolku za rok 2017 nejpozději do 26. 9. 2018, členové Výboru mohou zasílat připomínky do 1. 10.
2018.
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2
Schváleno
Pravidla rozpočtování a hospodaření
Pravidla pro rozpočtování a hospodaření byla součástí zaslaných podkladů. Výbor se k pravidlům může vyjádřit
do 26. 9. 2018.
Usnesení 6/16: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru zaslat připomínky k Pravidlům rozpočtování a hospodaření
do 26. 9. 2018.
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1
Schváleno
Diskuse ve věci představení volby Výboru, předsedy a místopředsedů
Předsednictvo představilo 3 možné varianty volby předsedy
1) Předsedu a místopředsedy volí Výbor na svém jednání (nezávisle na Valných hromadách)
2) Spojení volby předsedy a místopředsedů Výborem s jednáním Valné hromady, která bude volit Kontrolní
komisi. Na VH dojde představení kandidátů. Následovat bude uzavřené jednání Výboru, kde by se zvolil
předseda
3) Představení kandidátů na předsedu na samostatné akci (mimo jednání VH)
K bodu proběhla velká diskuse nad představenými variantami. Z diskuse vyplynulo, že většina Výboru je pro
navrženou variantu č. 1.
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Dále byla diskutována volba Kontrolní komise. Byla navržena možnost volby Kontrolní komise per rollam.
Usnesení 7/16: Výbor NS MAS souhlasí s volbou Kontrolní komise na další volební období formou per rollam,
hlasování se uskuteční do konce února 2019, Výbor NS MAS ukládá zástupcům KS svolat jednání KS NS MAS
nejpozději do konce ledna 2019 a projednat tuto problematiku na KS (nominovat kandidáty).
Pro 8, Proti 4, Zdržel se 0
schváleno
Usnesení 8/16: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru NS MAS svolat jednání KS NS MAS nejpozději do konce
února 2019 a zvolit na těchto jednáních svého zástupce do Výboru NS MAS.
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2
schváleno

6. Ekonomické záležitosti
Členské příspěvky – souhlas s odložením splatnosti
Kuthanová seznámila přítomné se 2 žádostmi (MAS Mezi Hrady a MAS Krkonoše) o prodloužení splatnosti
členského příspěvku.
Kancelář NS MAS do doby konání Výboru eviduje 12 nezaplacených členských příspěvků (vč. MAS Mezi Hrady a
MAS Krkonoše). Kancelář NS MAS opakovaně vyzve zbylé MAS ve věci úhrady členských příspěvků.
Usnesení 9/16: Výbor NS MAS souhlasí s odložením splatnosti faktur za členský příspěvek MAS Mezi Hrady a MAS
Krkonoše do 31. 10. 2018.
Pro 11, Proti 1, Zdržel se 0
Schváleno
Neuhrazené cestovné
Přítomní byli seznámeni s jednotlivými položkami neuhrazeného cestovného, včetně důvodů, proč dosud nedošlo
k jejich úhradě.
MAS Opavsko v rámci vyúčtování cestovného Krista doplní informace o místu konání a předmětu jednání.
Co se týče cesty do Albeny. Sršeň splnil všechny úkoly, které mu v souvislosti s touto cestou Výbor uložil.
Kuthanová upozornila přítomné, že je třeba konzultovat podmínky zahraničních pracovních cest a účasti na
konferencích s vysílající organizací.
Usnesení 10/16: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávy z pracovních cest do Edinburghu a Albeny a ukládá
pověřenému místopředsedovi okamžitou úhradu příslušných cestovních náhrad.
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1
Schváleno

Schválení připravovaných zahraničních cest
Výboru byl předložen seznam připravovaných zahraničních cest:
- P. Čáp – Brusel 4. 10. 2018 – PS Smart Villages při ENRD
- J. Florián, R. Sršeň, K. Holmová – RUST (Rakousko) 15. – 17. 10. 2018 – Aplikace LEADER v Rakousku, ENRD
seminář
- P. Čáp – 13. – 20. 10.2018 – Los Angeles (USA) – Konference o kolektivním dopadu – výdaje hrazeny z daru
Nadace České spořitelny
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Florián uvedl, že se vznikem nových pracovních skupin (viz bod jednání 8) je možné, aby i členové těchto nových
tematických pracovních skupin měli možnost vyslání na zahraniční pracovní cestu, aby se rozvíjeli a čerpali
zkušenosti.
Navržená cesta Čápa do USA navazuje na spolupráci, kterou NS MAS s Nadací ČS zahájila již na jaře tohoto roku
v rámci problematiky vzdělávání. Konference se týká metody kolektivního dopadu, která by měla být v ČR
implementována. Část daru je určena na zahraniční cestu a část na výdaje PS Vzdělávání na expertní analýzy a
uspořádání semináře v 11/2018.
V souvislosti s diskuzí o zahraničních pracovních cestách členové Výboru požádali o zasílání přehledu čerpání
rozpočtu.
Výbor NS MAS dává za úkol Kanceláři NS MAS
Č. ú.

Úkol

Termín

1/16

1x měsíčně informovat Výbor o stavu čerpání rozpočtu

opakovaně

Usnesení 11/16: Výbor NS MAS schvaluje vyslání P. Čápa do Bruselu dne 4. 10. 2018, R. Sršně, J. Floriána a K.
Holmové na pracovní cestu do Rustu ve dnech 15. – 17. 10. 2018.
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Schváleno

Usnesení 12/16: Výbor NS MAS schvaluje pracovní cestu ředitele NS MAS Petra Čápa na Konferenci metody
kolektivního dopadu do Los Angeles ve dnech 13. - 20. října 2018, která je hrazená z prostředků Nadace ČS.
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1
Schváleno

12:50 Odchází Danielová (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

12:55 Odchází Hrdoušek (přítomno 11 členů s právem hlasovat)

7. Projekt OPTP – změna v projektu
Viz usnesení Výboru 2/16
Florián shrnul závěry schůzky J. Kuthanové a týmu OPTP dne 6. 9. 2018 (podklady). Realizace projektu OPTP I se
přepokládá do března 2019.
Vedoucím projektu by měl být ředitel NS MAS. V rámci projektu by měli být zaměstnáni cca 2 lidi, z hlediska řízení
projektu by bylo vhodné, aby měli pracoviště v kanceláři v Praze. Dále by bylo vhodné zaměstnat člověka, který
by dělal podporu pracovním skupinám, zejména PS Vzdělávání.
Hošek upozornil, že expertem by měl být člověk, který má alespoň 2 letou praxi v MAS.
Návrhy na aktivity realizované v rámci OPTP je možné připomínkovat a zasílat na Kancelář NS MAS do 8. 10.
2018.
Oliva připomněl, že by bylo vhodné trvat na uspořádání kulatých stolů. Kuthanová reagovala, že v loňském roce
proběhl koncept kulatých stolů, avšak účast ze strany MAS byla nízká. M. Dvořáková doplnila, že komunikace
s územím částečně nahrazena krajskými setkáními v rámci projektu OPTP.
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Usnesení 13/16: Výbor NS MAS ukládá týmu OPTP dopracovat úpravu změny projektu OPTP I do 30. 9. 2018 a
následně ji předložit řídícímu orgánu OPTP ke schválení.
Všichni pro
Schváleno
Usnesení 14/16: Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli NS MAS, po konzultaci s týmem OPTP I a
předsednictvem, předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30.11.2018.
Všichni pro
Schváleno
Výbor NS MAS dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

2/16

Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh projektové žádosti OPTP II
do 30. 11. 2018

30.11.2018

Informace z platformy CLLD:
1)
Změna MPINu se chystá, účinnost od 1. 11. 2018, v polovině října bude zveřejněn návrh před podpisem
ministryně. Změny pouze kosmetické, kromě viz níže
2)
Budou změny v předkládání změn finančních plánů – ŘO nemají kapacity na schvalování, každý ŘO
k tomu má jiné stanovisko:
- PRV – změna FP po střednědobé evaluaci,
- OP Z – průběžně podat změnu plánu, netrvají na listopadu.
- IROP a OP ŽP – trvají na předložení změn FP, původní termín 15.11. přesunut na 31.1. 2019 a dále dle
toho, jak byly MAS schváleny strategie – přesné termíny půjdou e-mailem od MMR/ORP (rozešle
J.Libosvár) všem MAS
3)
NSK - 11.- 12. 10. 2018 pravděpodobně Karlovy Vary
4)
Zprávy o plnění ISg – MMR se zatím nevyjadřuje, protože mají technické problémy se systémem
5)
Standardizace MAS pro další období – dle NS není třeba. OP Z to za nutné nepovažuje, stačí jim ta
původní. Ovšem, pokud dojde ke změnám v MAS (území, sloučení), tak by něco proběhnout mělo. Ale nikdo
z ŘO se ke standardizaci nehlásí, nemají na to kapacity.
6)
Znovu došlo k oslovení nečinících MAS ze strany ŘO
7)
IROP upozorňuje na to, že už se stává častěji, že MAS nedodržuje paritu složení volených orgánů a to
nejen při samotném jednání, ale už při samotném složení
PS LEADER – proběhla na MZe
Jednání na úpravách pravidel PRV – SZIF požadoval všechny projekty bez VŘ kontrolovat až s projekty, které mají
VŘ - tím by došlo k prodloužení administrace o 40 PD – na to PS Leader nepřistoupila.
SZIF má problém s pořizováním terénních vozidel kategorie G.
Změny 19.2.1 proběhne ve dvou fázích – 1. fáze bude bez čl. 20 a bude hotová cca do měsíce. Ta 2. fáze bude
v prosinci 2018, kde už by měl být čl. 20 – došlo totiž k průtahům, kvůli překryvu aktivit z národních dotací MMR.
Ke čl. 20 bude v říjnu tematická PS a do konce roku budou pravidla. Takže na jaře 2019 může MAS vyhlašovat
výzvy na čl. 20. Ale čl. 20 je vázán na změnu strategie a schválení fíchí, které neproběhnou dříve než po
střednědobé evaluaci. Nejdříve reálně bude možné vyhlásit výzvy na článek 20 v březnu či dubnu 2019.
MPSV
MPSV zvažuje pro další programové období výrazné zjednodušení administrace implementace CLLD. Zejména by
rádi upustili od výzev MAS, namísto nich by jako jedna kontinuální výzva sloužila samotná schválená strategie
MAS a ta by pak už jen podporovala projekty, které jsou v souladu s touto strategií, nebo ve strategii přímo
projekty jmenované = klíčové.
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Další jednání platformy CLLD proběhne dne 18. 10. 2018 od 9:00 (odborné diskuse s řídícími orgány) se bude
účastnit Florián, Charouzek.

8. Ustanovení pracovních skupin Enviro, Chytrý venkov, Sociální
Na minulých jednáních Výboru byl iniciován vznik těchto pracovních skupin. Výboru byly předloženy navržené
statuty a řády nových pracovních skupin.
Bylo navrženo, aby seznam členů pracovních skupin byl vždy pouze přílohou Řádu, pro případ změn členů.
Usnesení 15/16: Výbor NS MAS schvaluje Statut a Řád pracovních skupin Enviro, Chytrý venkov a Sociální a
jmenuje vedoucí PS: Chytrý venkov Milan Oliva, Enviro Marek Hartych, Sociální Markéta Dvořáková.
Všichni pro
Schváleno

9. Činnost pracovních skupin
Informace PS Vzdělávání
Zástupce PS Vzdělávání není přítomen, materiály byly rozeslány. Výbor oceňuje čiinnost a aktivity PS Vzdělávání.
Informace PS Chytrý venkov
PS vzniká, probíhala první jednání, jde o PS při NS MAS. Její členové se budou i nadále podílet na činnosti
společné PS Smart Villages se SMS ČR.
Informace PS Enviro
Hartych vyzval, že pokud mají MAS jakékoliv náměty a témata, je možné ho kontaktovat, náměty prodiskutovat,
případně doplnit.
Informace PS Sociální
UZEI provedl mapování potřeb venkova v sociální oblasti, které budou složit jako podklad pro tvorbu příštího
PRV. Zdá se, že menší projekty komunitního typu budou spíše akcentovány v PRV než v IROP.
Krist vyzývá k úzké spolupráci mezi jednotlivými PS.
Informace PS Mezinárodní spolupráce
- 12. a 13. listopadu pořádá setkání k přípravě projektů spolupráce na Slovensku. Půjde o dvoustranné setkání
českých a slovenských MAS. Místo setkání bude na hranicích v Bílých Karpatech a setkání bude pro cca 70 osob
(cca 35 osob z ČR). MAS budou osloveny přes zástupce v PS. Pro přihlášené zástupce bude zajištěno ubytování
(bude hrazeno z prostředků CSV).
- začátkem listopadu bude v Záhřebu konference chorvatských MAS. PS chce vyslat cca 12 lidí z MAS, které mají
reálný zájem o spolupráci s chorvatskými MAS. PS MS zajistila finance na dopravu a účast na konferenci těchto
účastníků.
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10. Strategie vyjednávání nového období
Čáp shrnul výsledky dotazníkového šetření intervencí EK mezi územními partnery. Největší shoda panovala u
témat boje se suchem, sociální témata, ekoturistika.
Tématům, kterým ostatní ÚP nedávají priority a zároveň jsou v SRR, se otvírá prostor k řešení v MAS.
Vzhledem k tomu, že dotazník byl Kanceláří NS MAS doručen v pondělí 18. 9., bude členům NS MS zaslán
následně.
14:20 odešel Krist, Lahoda (přítomno 9 členů s právem hlasovat)
1/16 Výbor NS MAS bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření Prioritizace intervencí EK.
Kuthanová připomněla přítomným, že jednání s územními partnery se koná od 15:00 v KD Strážničan, kde bude
dotazníkové šetření také diskutováno.

11. Informace a podněty od členů z krajů
Vysočina – samotné MAS neznají kompetence a náplně a zodpovědnost předsednictva a kanceláře NS, navrhují
třídění a uskupování informací, číslování a pravidelné zasílání Hlasu. Snažit se apelovat na KS, aby nominovala své
zástupce do PS, aby docházelo k toku informací z jednotlivých oblastí. Chtějí kulatý stůl k informování a nastavení
kompetencí.
Pardubický – MAS si stěžují na roztříštěnost a obtížnou přehlednost informací, nemají informace o chodu
kanceláře, zaměstnancích, kompetencích a jejich odpovědnosti.
Liberecký – jsou spokojeni s činností Floriana, budou spolupracovat s krajem na KAPech.
Středočeský – vytvořili si platformy pro jednotlivé OP – lepší průtok informací. Navrhují organizování kulatého
stolu – téma je zpracování a průtok informací, jejich třídění, tvorba informačního systému.
Ústecký – kraj vyhlásil výzvu pro MAS – Malý LEADER – cca 5mil. Kč – rozdělování dle počtu obyvatel v MAS
Plzeňský – v pátek 22. 9. 2018 otevírají Venkovský dům Plzeňského kraje – provozují to 2 MAS, zapojeny jsou
všechny MAS kraje – prodej venkovských a regionálních produktů
KS se shodují na přínosu objíždění členů týmu OP TP po regionech, dochází k přímému přenosu informací a
organizování tematických kulatých stolů.
Kancelář NS připravuje nástroj, který by měl MAS pomoci – organizační pavouk a tabulka se seznamem a
kompetencemi zaměstnanců a zástupců NS MAS.
V Hlasu MAS opět zveřejníme seznam vyjednavačů do dalšího období. Více k podnětům z krajů řešeno již v
předchozích bodech jednání výboru.
Do budoucna se počítá s administrativní podporou PS (z OPTP II) tak, aby informace z nich byly prostřednictvím
kanceláře distribuovány přímo všem členům, resp. členům, kteří budou mít o tyto informace zájem. Složení PS
obecně není na krajském principu, ale na principu odbornosti.
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12. Různé
J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.

Konec jednání: 14:50
Další jednání Výboru se uskuteční dne 8. října od 9:30 Chocni

Ověřil dne:
3. 10. 2018

Lahoda

3. 10. 2018

Krist

