Praha, 12. února 2019

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů Výboru, 2 náhradníci, Romana Zemanová (MAS Frýdlantsko), Ondřej
Večeř (MAS Šternbersko), Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří), Petr Karlubík (MAS Jablunkovsko)

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:20.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Informoval o průběhu setkání územních partnerů
v Lobči, kulatém stolu k MAP na MŠMT a nejdůležitějších setkáních s náměstky resortů.
Předal slovo Janě Kuthanové, která informovala, že informační podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z
jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.

2. Přivítání nově zvolených členů Výboru NS MAS
Novými členy Výboru se stali:
Liberecký kraj – Ing. Anna Hančová (MAS Přijďte pobejt), na jednání nebyla přítomna
Ústecký kraj – Ing. Mgr. Marek Hartych
Karlovarský kraj – Ing. Markéta Hendrichová

3. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 11 členů Výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Hendrichová, Vondráčková
Bleskovka: Kovářová, Kuthanová, Charouzek
Zápis: Čáp
Zápis z minulého jednání byl ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří
NS MAS.

4. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Miloslav Oliva
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení (Krist)
Přivítání nově zvolených členů Výboru NS MAS (Krist, Kuthanová)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
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6.

Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian + vyjednavači + vedoucí PS)
-

Ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Informace o jednání územních partnerů v Lobči 28. a 29.1.
Nominace na jednání k přípravě SZP
Koncepce rozvoje venkova (Oliva)
Rychlý internet – MPO (Oliva)

7.

Akce NS MAS 2019
Závěrečná konference OPTP „Budoucnost CLLD“ + Volební výbor 12.3.2019
VH NS MAS – místo/termín
LeaderFEST
Agrokomplex Nitra
Země Živitelka

8.

Ekonomické a provozní záležitosti
- Vystavení faktur za členské příspěvky + řešení neuhrazeného čl. příspěvku MAS Polabí
- Informace o inventarizaci 7.2.
- Zahraniční pracovní cesty – doschválení vystoupení ve Výboru regionů (6 osob) + NetworkX ENRD (11. a
12. dubna 2019) – Florian + Zádilská
- Schválení dodatku č.2 – nájem kanceláře Praha
- Etický kodex – (MAS Český Sever)

9.

Informace z krajských sítí
- Seznámení s nominacemi o Kontrolní komise za KS MAS
Zprávy z pracovních skupin
PS Mezinárodní spolupráce: R. Sršeň – ELARD v roce 2019 (telemost Skype)
Různé
Přehled čerpání rozpočtu NS MAS – leden 2019

10.
11.

Usnesení 1/21: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 2. 2019.
Všichni pro
Schváleno

5. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Č. ú.
1/20
2/20
3/20
4/20

5/20
6/20
7/20
8/20

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 1. 2019
Výbor NS MAS ruší usnesení č. 4/19 a ukládá Kanceláři NS MAS získat e-maily pro
hlasování per-rollam o volbě členů KK dle uvedeného postupu
Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální stav plnění strategie PR
Výbor NS MAS schvaluje vstoupení NS MAS do Evropské sítě pro komunitně vedené
iniciativy v oblasti klimatických změn a udržitelnosti (ECOLISE) za podmínky
maximální výše členského příspěvku do 200 Eur/rok na dobu 1 roku, kdy dojde
k vyhodnocení.
Výbor NS MAS schvaluje 4 zahraniční cesty v období od 30.1. do 6.3.2019
Výbor NS MAS schvaluje účast NS MAS v projektu Centra pro otázky ŽP (UK)
podpořeného z TA ČR – ÉTA
Výbor NS MAS souhlasí s žádostí o podporu projektu MASky v obraze 2019
Výbor NS MAS pověřuje Františka Wintera správou bankovního účtu NS MAS do
doby předání nové pověřené osobě, nejdéle do konce dubna 2019

Plnění
-

-
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Č. ú.
9/20

Text usnesení
Plnění
Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS ve spolupráci s členy Výboru NS MAS
pokračuje
zpracovat manuál komunikace NS MAS
Čáp informoval, že přišly výstupy od facilitátorky z kulatého stolu (22.1.2019, Praha), návrh manuálu komunikace
NS MAS bude předložen na Výboru v březnu.
Doplnění
k cestovním
3/19
Výbor NS MAS schvaluje organizační směrnici NS MAS ČR
náhradám
předložit
na Výbor 12.2.
J. Krist doporučil, aby s nárůstem agendy došlo také k navyšování rozpočtu na cestovné pro pracovní skupiny a
předsednictvo (zejména místopředsedy)
Dává za úkol členům Výboru
č.ú.

úkol

Zodpovědný

Termín

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný
návrh cestovních náhrad na dubnový Výbor.

předsednictvo,
kancelář

9.4.2019

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/20

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového
programového období a stavu pozice NS MAS.

2/20

Výbor NS MAS bere na vědomí informace o brožuře PS Vzdělávání.

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

projednat s ŘO odůvodnění změny
členové Výboru
na nejbližším
splněno
indikátorů z důvodu kurzové změny
jednání s ŘO
Komentář: ŘO potvrdil, že je možné snížení indikátoru v případě snížení alokace na IROP v důsledku kurzové
změny. ŘO k problematice vydá vyjádření, které Kancelář NS MAS následně rozešle MAS.
3/20

Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

6/18

Prověření zájmu MPO a zajištění průzkumu mezi MAS ke zjištění
zájmu o vstup do OP PIK a na základě výsledků dojednat schůzku
s ministryní MPO

do 29.11.2018

Plnění

Přesun úkolu
na PS Podnikání
a vyjednavače
MPO
J. Krist: možnost podpory MSP z OPPIK je stále otevřená, nejdříve však proběhne testování – pilotní projekt
v několika krajích.
Termín
1/19
Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin
Neurčen
v návaznosti na
úkol 1/21
3/19
Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019
30.4.2019
pokračuje
6/19
organizaci volebního výboru dne 12.3.2019
12.3.2019
pokračuje
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Dává za úkol řediteli
Č. ú.

Úkol

Termín

Plnění

MAS byl společně s Hlas z MAS zaslán přihlašovací formulář k akci, 11.3.2019 – blok Budoucnost CLLD (projekt
OPTP, vystoupení ŘO, vyjednavači, kandidáti). 12.3.2019 se bude konat seminář Agentury pro podnikání a inovace
a Garep. Paralelně bude probíhat jednání nového Výboru, který bude volit předsedu a místopředsedy. Místo
konání: hotel Labe, Pardubice.
Ve spolupráci s E. Hamplovou připravit návrh řádu a statutu
22.1.2019
splněno
7/19
pracovní skupiny Podnikání do dalšího jednání Výboru
Získat e-maily pro hlasování per-rollam o volbě členů KK dle 12.2.2019
MAS zasílají
1/20
postupu uvedeného na jednání Výboru
hlasovací emaily
J. Libosvár informoval, že jsou sesbírány 2/3 e-mailů. Přes KS bude zaslána urgence pro zaslání zbývajících.
Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského
po oznámení
pokračuje
2/20
příspěvku ECOLISE
výše čl.
příspěvku
Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS.
1.návrh do
Pokračuje, viz
4/20
12.2.2019
úkol 9/20

6. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé
období (Krist, Florian, vyjednavači, vedoucí PS)
Ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Jednání územních partnerů v Lobči
J. Florian a J. Krist shrnuli průběh jednání, kterého se účastnili zástupci ministerstev k relevantním operačních
programům - MMR (nám. Semorád a Koppitz), MŽP (nám. Kříž), MPO (nám. Piecha), MŠMT (řed. Cajthamlová),
MPSV (nám. Kinský), MZe (nám. Sekáč).
MŠMT – snaha pokračovat v MAP a KAP, chtějí udržet rozdělení IROP (investice) a OP VVV (neinvestice), pozitivní
vývoj v šablonách – čím dál větší využívání MAS
MPSV – v únoru vyzvou partnery, aby nominovali zástupce do orgánů, které budou mít na starosti vznik nového
OP (ESF+), provedou si svoji evaluaci k vyhodnocení přínosu CLLD. Jednání k novému OP od března.
Zvýší se % spolufinancování žadatelů: méně rozvinuté regiony – „nad D1“, přechodové regiony – „pod D1“, zatím
ještě není zveřejněno, kolik ČR bude kofinancovat. Snaha o zvýšení podílu zjednodušeného vykazování.
MMR-ORP – řeší, kdo bude mít na starosti standardizaci MAS – chtějí, aby to byl fond, který bude mít na starosti
režie MAS (nejspíš OPTP), zatím není jasné, z čeho se bude hradit příprava nových strategií MAS (pokud
aktualizace, tak by to šlo ze současné 4.2, pokud půjde o tvorbu nových, budou potřeba nové finance). Snaha o
zjednodušení struktury strategií (vypustit zejména socioekonomickou analýzu, zachování analýzu problémů a
potřeb). Uvažuje se, že by MAS mohly mít místo kolových výzev výzvy průběžné (MAS by přijímaly a hodnotily
žádosti průběžně, tak jak přijdou).
MMR, nám. Koppitz – vítá, že MAS chtějí být více animátoři než administrátoři. Měl by být rozdíl ve strategiích
jednotlivých MAS podle charakteru území.
MŽP – IN do budoucna mají řešit komplexně určité téma/oblast, nikoli izolované projekty. Požadavek, aby
projekty přes MAS měly přidanou hodnotu (nechtějí, MAS také ne, aby projekty schválené přes MAS byly stejné
jako projekty schválené napřímo).
MPO – zájem podpořit vysokorychlostní internet (MAS by mohly pomoci s mapováním území) – prostřednictvím
voucherů.
MZe – potvrzení 5% pro LEADER, chtěli by malé a střední nezemědělské podniky přesunout na MPO, občanská
vybavenost zvažují. Tendence, aby ve v zemědělství více prosazovala IT technika.
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Trend v Německu a Polsku – rozdělení území na venkovské/zemědělské a příměstské s tím, že 5% v PRV bude
rozděleno pouze do oblasti venkovské/zemědělské. V ČR tato tendence není.
J. Kuthanová poděkovala Kanceláři NS MAS za organizace setkání v Lobči a moderování J. Krista.
Platforma CLLD pro budoucnost (Florian)
Řešila se standardizace, zjednodušení finančního plánu (čerpání za jednotlivé roky a souhrnné čerpání za
jednotlivé fiše) a zjednodušení Strategií CLLD. Proběhla diskuse nad systémem schvalování strategií MAS – není
snaha měnit metodiku, nové schvalování standardizace v případě změn, např. změna stanov/statutu, apod., a
vzniku nových MAS. Administrativní a personální kapacity MAS – pro zajištění výzev. Schválení strategické části a
teprve následně schvalování každého programového rámce zvlášť.
Úkol pro NS MAS - zjistit územní změny v rámci MASek - přesuny obcí (dotazování zajistí kancelář NS MAS).
Doporučení pro MAS: prověření dodržování standardizace, zejména v souvislosti s proběhlými obecními volbami
a možnými změnami ve funkcích zástupců členů.
Národní koncepce politiky soudržnosti (Krist)
Do podzimu tohoto roku by měla být koncepce hotová. Z této koncepce se bude vytvářet dohoda o partnerství.
Koncepce se skládá z tzv. karet, ze kterých se budou rozčleňovat OP. První koncepty OP by měly být hotové v cca
říjnu/listopadu tohoto roku. Připomínkování karet je do 19.2., poté bude následovat hodnocení sboru
hodnotitelů (1/3 externí odborníci, 1/3 MMR, 1/3 územní partneři). NS MAS provede interní diskuzi mezi členy
vyjednávacího týmu a PS k připomínkování a nalézání propojení s LEADER/CLLD.
Zprávy ze zahraničních cest
J. Florian 30. 1. (ELARD) + 31. 1. 2019 (ENRD – 6. setkání Rural Networks´ LEADER/CLLD)
ELARD: diskutována úprava pozičního dokumentu – doplnění, na co by měl být LEADER v čl. státech určen.
Pozvánka na připravované akce:
20. – 29. 4. 2019 – Francie (Lille) – kontraktační konference – síťování: navazování kontaktů ke spolupráci,
výměna zkušeností + VH ELARD.
6. – 9. 11. 2019 ve Španělsku (Asturie) – konference s tématy: výzkum na venkově, mládež, dobrovolnictví, dopad
Brexitu na rozvoj venkova/místní ekonomiku. Pravděpodobně spojení s Evropským venkovským parlamentem.
ENRD
V Evropě je schváleno 3 070 MAS, schvalování v některých státech ještě dobíhá.
DG Agri informovalo o nastavení LEADERu ve společné zemědělské politice – vymezení mez ERDF (velká
inrastruktura, start-upy s výjimkou podnikání zem. a lesnického sektoru) a EAFRD bude možné upravovat na
národní úrovni. Projekty spolupráce – možná spolupráce MAS a jiného subjektu (univerzita, kraj, apod.). Kontrola
projektů na základě výsledků, nikoli na základ způsobilosti.
R. Sršeň 30. 1. 2019 - ELARD (předsednictvo)
Shrnutí dění v ELARD (videospojení přes Skype):
Předsednictvo ELARD je voleno na 3 roky (současné do konce roku 2020), předsednická země (vedení ELARD) se
volí na 2 roky (Portugalsko do konce roku 2019). Překryv je cílený z důvodu zajištění kontinuity.
První rok předsednictví Portugalska byl trochu rozpačitý, neměli zcela adekvátní personální zajištění. Hodně práce
zajišťovaly místopředsedkyně (Estonsko, Švédsko). V letošním roce by předsednictvo mělo začít více pracovat (v
2018 pouze 1 setkání + 1 on-line přes Skype).
Na EU úrovni proběhla jednání s kabinety komisařů DG AGRI. Pouze ČR a Švédsko má široký multifond.
28.2.2019 se uskutečnění Structure dialog group, kde se budou předávat podněty fondům (kromě zemědělství).
Připomínkují se návrhy nařízení, do SZP se dostalo, že přes LEADER by měla být implementována problematika
vysokorychlostního internetu (Rakouské předsednictví).
V SZP je navržena alokace na LEADER 5 %.
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Návrhy nařízení pro ESI fondy (mimo EAFRD) - je předpoklad, že EP je schválí v dubnu na svém posledním
zasedání. SZP by se měla zdržet o jeden rok.
Další připravované akce: září 2019 – konference (Portugalsko), síťování (Brusel, duben 2019).
Zapojení ELARD do vytvoření Evropsko-čínské komory pro rozvoj venkova – delegace propagující přístup zespoda
nahoru a participaci občanů. Již se připravuje konkrétní projekt.
Snaha o větší propojení Evropského venkovského parlamentu s Konferencí venkov a Zemí živitelkou.
Termíny dalších jednání:
13. 2. 2019 – Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti (J. Krist)
14. 2. 2019 – Koncept rozvoje venkova (M. Oliva)
15. 2. 2019 – SRR 21+ (J. Kuthanová)
28. 2. 2019 – NSK, Praha
1/21 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového programového
období a stavu pozice NS MAS.
Nominace na jednání k přípravě SZP
Na základě dopisu nám. Sekáče má NS MAS nominovat zástupce na jednání ve věci přípravy SZP pro období 2021
– 2027.
Usnesení 2/21: Výbor NS MAS souhlasí, aby NS MAS na jednání k SZP 21+ dne 19. 2. 2019 zastupovala Romana
Zemanová.
Všichni pro
Schváleno
J. Florian reagoval na dotaz O. Usvalda ohledně Článku 20: Diskuse mezi MZe a MŽP ohledně úprav veřejných
objektů. Výsledkem je, že v čl. 20 by nemělo být povoleno zasahovat do vnějšího pláště budov nad 200 tis. Kč.
Návrh by měl být tento týden na podpisu ministra. NS MAS poté připraví informaci, proč došlo k jednotlivým
omezením.
19.3.1. - poslány připomínky od PS Mezinárodní spolupráce, větší část z nich byla opět zamítnuta, žádný zásadní
posun. MZe navrhlo ústupek: pokud si MAS dobrovolně sníží spolufinancování na 50%, některé limity pro ni
nebudou platit – zde se ale předpokládá, mezi MAS nebude o zájem.
Koncepce rozvoje venkova (Oliva)
Návrh koncepce je možné připomínkovat do 22. 2. Dne 14. 2. 2019 je jednání nové pracovní skupiny pro rozvoj
venkova. P. Čáp požádá K. Boukalovou o připomínkování + J. Kuthanová
Rychlý internet – MPO (Oliva)
Ze strany MPO byla nabídnuta spolupráce na pilotním projektu (3 kraje – Středočeský, Vysočina, Jihomoravský).
Cílem je položit chráničky optických kabelů v cca 30 obcích. Odborným garantem projektu je Jakub Rejzek
(prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s.). MAS z uvedených krajů by mohly vygenerovat 1-2 pracovníky,
kteří by animovali cca 10 obcí. V pilotním projektu nebude finanční podpora MAS, pokud však MAS obstojí, při
následném projektu pro celou ČR by již bylo financování. Očekává se oficiální dotaz z MPO na NS MAS k zapojení.
Na dalším jednání Výboru by mělo padnout rozhodnutí o účasti či neúčasti v pilotu.
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7. Akce NS MAS 2019
Závěrečná konference OPTP „Budoucnost CLLD“ 11. 3. 2019 + Volební výbor 12. 3. 2019, Pardubice
Viz. úkol řediteli č. 6/19
Valná hromada NS MAS – místo/termín
Dává za úkol členům Výboru
č. ú.

Úkol

Termín

2/21

Projednat na KS možnost pořadatele, místa a termínu valné hromady a do
příštího jednání Výboru NS MAS předložit své návrhy.

12. 3. 2019

LeaderFEST
Termín 22. - 24. 5. 2019, Žatec
P. Čáp informoval o schůzce s J. Ryšavým, představen koncept „LeaderFEST: včera, dnes a zítra“ – minulost,
současnost a budoucnost Leaderu.
G. Charouzek – bude možné pozvat partnery ze zahraničí (SRN, PL, SK,) a zajistit tlumočení? PS Mezinárodní
spolupráce se spojí s organizátory akce.
J. Florian připomněl, že by měl být dodržen formát akce, který zahrnuje především krátké prezentace zajímavých
projektů – za klíčové považuje, spolupořadatelem, tedy i kurátorem programu je NS MAS, místní MAS, případně
město jsou v pozici spolupořadatelů, zajišťujících místo, prostory a doprovodný program.
Dává za úkol předsednictvu
č. ú.

Úkol

Termín

3/21

Projednat s organizátory koncept akce LeaderFEST a podat informace na dalším
jednání Výboru.

12. 3. 2019

Agrokomplex Nitra
MAS Horní Pomoraví má zájem zajistit konání akce ve stejném rozsahu jako v roce 2018.
Dává za úkol MAS
Úkol
4/21

Termín
MAS Horní Pomoraví předložit návrh rozpočtu Agrokomplexu.

12. 3. 2019

Země Živitelka
Vyčleněna stejná částka jako v loňském roce. Počítá se se stejným konceptem pro partnery. Zatím se neví, jaký
bude koncept Večera venkova a kdo ho bude organizovat.
NS MAS požádá o schůzku na MZe ohledně Země živitelky a LeaderFESTu.
Veletrh URBIS
M. Oliva navrhl prezentaci NS MAS (zajištění PS Chytrý venkov) na veletrhu, který proběhne ve dnech 5. a 6. 6.
2019 v Brně. Doporučení: na příští Výbor připravit bližší představení návrhu.

8. Ekonomické a provozní záležitosti
Vystavení faktur za členské příspěvky + řešení neuhrazeného čl. příspěvku MAS Polabí
Postup dle Stanov.
MAS Polabí – vyčkat do chvíle, až se vyjasní situace o nástupnických MAS.
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Informace o inventarizaci 7.2.
Inventarizace proběhla 7. 2. 2019 ve Varnsdorfu. Zpráva je připravena. Sken zápisu a podkladů bude rozeslán
členům Výboru společně s podklady na další Výbor.

2/21 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o inventarizaci dne 7. 2. 2019.
Zahraniční pracovní cesty – doschválení vystoupení ve Výboru regionů (6 osob) + NetworkX ENRD (11. a 12.
dubna 2019) – Florian + Zádilská
- NetworkX – Brusel 11. a 12.4. – účastníci akce mohou požádat o refundaci nákladů, pokud to nebude
akceptováno, financování NS MAS/OPTP2
- Výbor regionů – termín pravděpodobně červen, delegace NS MAS: členové předsednictva + další účastníci.
Členové Výboru regionů nejsou poslanci EP, nezávislost na volbách v květnu.
Schválení dodatku č. 2 – nájem kanceláře Praha
Z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců Kancelář NS MAS oslovila pronajímatele kanceláře v Praze s možností
přestěhování do větší dvoukanceláře ve 3. patře (nyní kancelář o velikosti 21,7 m, nově 35,4 m). Financování
částečně z OPTP. Platnost od 1. 4. 2019.

Usnesení 3/21: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího pro
podnikání č. 983/2017/SMOSK na dobu neurčitou se společností Správa majetku a odborových svazů kultury.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1

F. Winter požádal, aby byly cestovní příkazy a faktury MAS za refundace cest předkládány v řádném termínu.
Řešena cesta J. Floriana z 6. 2. 2018 do Bruselu (ENRD). Původně se plánovala úhrada z OPTP, šlo však o cestu
v rámci etapy, která mezitím skončila (do 31. 3. 2018) a cestu již nebylo možné do OPTP nárokovat.
Usnesení 4/21: Výbor NS MAS schvaluje uhrazení faktury MAS Český Západ (cesta J. Floriana ze dne 6. 2. 2018
do Bruselu) z prostředků NS MAS.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Etický kodex
Kodex připravila MAS Český Sever, záměrem je ošetření střetu zájmů (ochrana know-how a informačních toků
v rámci NS MAS).
K tématu proběhla diskuze. Projednání kodexu bude pokračovat na dubnovém jednání Výboru tak, aby se k němu
mohli vyjádřit i nově zvolení členové Výboru. Náměty k úpravě znění kodexu je možno posílat M. Hartychovi.
Dává za úkol MAS
Úkol
5/21

Termín
MAS Český Sever provést rešerši u jiných střešních organizací ohledně ošetření
střetu zájmů.

9. 4. 2019

Strana 9/10

9. Informace z krajských sítí
Seznámení s nominacemi o Kontrolní komise za KS MAS
Středočeský kraj – Jaroslava Saifrtová
Karlovarský kraj – Jan Fronc
Pardubický kraj – Miroslava Šejnohová
Plzeňský kraj – současný člen P. Brandl – pravděpodobně bude nominován
Informace z KS
Volby KS proběhly v kraji Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Pardubickém, Libereckém, Zlínském a v kraji
Vysočina. V Plzeňském kraji bude VH KS s volbou vedení 19.2, v Královehradeckém pak 20.2., v Olomouckém a
Jihočeském kraji 21. 2. 2019.
5. 3. 2019 kulatý stůl ve Veleradě s kandidáty do předsednictva NS MAS.
Moravskoslezský kraj – připravují projekt spolupráce za účasti všech MAS – centrum společné prezentace MAS a
regionálních produktů.
L. Kriegischová (MMR) požádala o vystoupení na KS k IROP. Kancelář NS MAS zjistí termíny jednání KS ve2.
čtvrtletí a pošle je paní Kriegischové.
J. Krist informoval, že v rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (realizátor
UK, JČÚ, NS MAS aplikační garant) v letošním roce proběhne 9 setkání v krajích – vzdělávací setkání v oblasti ŽP.

13:50 Odchází F. Winter (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

10. Zprávy z pracovních skupin

PS Mezinárodní spolupráce: R. Sršeň – ELARD v roce 2019 (telemost Skype)
- Již v rámci bodu programu 6
G. Charouzek
11. 2. 2019 proběhlo jednání PS Mezinárodní spolupráce v Pardubicích. Projednávány následující body:
- změny v zastupování NS MAS v PREPARE – odchod Z. Guthové, návrh nové zástupkyně K. Berousková +
náhradník G. Charouzek
- navázána spolupráce s ukrajinskou NNO v oblast regionálního rozvoje, která by se ráda získávala zkušenosti
v oblasti veřejné správy a venkovských komunit. J. Krist doporučil, aby byla navazována partnerství spíše na
celostátní úrovni.
- informace o výjezdu českých MAS do Chorvatska v prosinci 2018, navázáno partnerství s 2 sítěmi (cca 20 MAS).
Navázána spolupráce – příprava bilingvní webové stránky k navazování spolupráce.
- příprava hromadné konzultace na SZIF k projektům spolupráce – cca duben, Praha
- plán pořádání česko-slovenské konference na podzim, pokud bude financování z CSV
PS Vzdělávání
- jednání PS naplánováno na březen
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PS Podnikání – schválení statutu a řádu
J. Krist doporučil úpravu bodu 2 – místo „monitorovacího výboru OP PIK“ uvést „příslušných monitorovacích
výborů“. Diskuze, že pracovní skupina se nemá zaměřovat jen na OP PIK, ale veškerým podnikáním ve
venkovských prostorech, včetně zemědělského podnikání.
Nábor členů bude rozeslán e-mailem Kanceláří NS MAS.
Usnesení 5/21: Výbor NS MAS schvaluje ustanovení PS Podnikání a žádá předložit upravený statut a seznam
členů.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
Dává za úkol PS Podnikání
Úkol
6/21

Termín
Předložit upravený statut pracovní skupiny a seznam členů

12. 3. 2019

11. Různé

Přehled čerpání rozpočtu NS MAS – leden 2019
3/21 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS za leden 2019
V. Vondráčková
KS Zlínského kraje žádá, aby došlo k aktualizaci členů pracovních skupin na základě voleb KS. KS by chtěla požádat
o iniciaci setkání členů PS LEADER. PS LEADER zaměřená na připomínkování pravidel je rozdělena do podskupin
podle jednotlivých operačních programů.

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.
Konec jednání: 14:58.
Další jednání Výboru se uskuteční dne 12. března v 9:00 v Pardubicích

Ověřil dne:

8. 3. 2019 Markéta Hendrichová
12. 3. 2019 Vladimíra Vondráčková

