Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Zápis PS Mezinárodní spolupráce
30. 4. 2019, od 12:00 do 15:00
Costa cafe Pardubice, hlavní nádraží
Účastníci: Marcelka Pánková, Jana Bujáková, Kristina Garrido Holmová, Roman Haken, Radim Sršeň, Gustav
Charouzek, Karolína Berousková, Eva Slámová, Alena Jaborová, Petr Karlubík
Zapsal G.Charouzek
Program setkání:

o

1

Novinky v ELARD a PREPARE
V Prepare se v mezičase nestala žádná změna, stále probíhají práce na přípravě Evropského
venkovského parlamentu. A Prepare se snaží uspět s projekty na podporu rozvoje venkova
v oblasti Černého moře. Co se týče Elardu, tak tam nebyl brán v potaz názor pracovní
skupiny MS a byl navolen do ELARDU na valnou hromadu Jan Florián a to s argumenty, že
NS MAS ušetří, protože Jan Florián jezdí do Bruselu na ENRD 1 skupiny a občas se ELARD a
ENRD konají ve stejné termíny. Nominace PS MS byla, že má zástupce být Radim Sršeň. Ve
vedení ELARD (předsednictvu) zůstává českým zástupcem Radim Sršeň. Jinak stále probíhají
jednání na různých platformách na evropské úrovni a Radim se snaží tam prosazovat
multifondovost CLLD a větší koordinaci mezi DG a mezi fondy.
Radim také představil hlavní rysy svého stanoviska, jež dělá pro Výbor Regionů na
integrované nástroje a především CLLD.

Dle audio zápisu z Výboru dne 9. 4. 2019

G. Charouzek – PS Mezinárodní spolupráce nominovala před 2-3 lety R. Sršně do ELARDu, tato
nominace byla schválena Výborem. PS Mezinárodní spolupráce nominaci R. Sršně do ELARD
zopakovala na svém únorovém jednání. R. Sršeň je ve Výboru ELARD nominován do konce roku 2020.
Předsednictvo do ELARD navrhlo J. Floriana, neboť je preference, aby byly nominovány osoby
z Výboru/Předsednictva NS MAS. Zmíněn také možný střet zájmů vzhledem k členství R. Sršně ve
vedení SMS ČR. R. Sršeň oponoval, že SMS není zastoupeno v žádných evropských organizacích, na
evropské úrovni vyjednává ve prospěch NS MAS. Dále zastává názor, že nominace mají, po vzoru
principů LEADER, přicházet odspodu.
Zmíněna problematika nároků na rozpočet při účasti 2 osob na jednáních ELARDu. R. Sršeň reagoval, že
pokud to jde, spojuje jednání v ELARD s jinými akcemi a snaží se šetřit náklady NS. Dále uvedl, že řada
zemí má při jednáních ELARD 2 zástupce.
J. Krist vidí jako přínos, mít 2 osoby zastoupené v ELARD, jde o posílení pozice.
J. Florian obhajoval zástupce Výboru/Předsednictva v ELARD za účelem zajištění rychlého přenosu
informací a posílení pozice pro země, které aplikují LEADER. Navrhl R. Sršně jako člena Výboru
(pracovní orgán), a sebe do Valné hromady (shromáždění, vč. hlasování). G. Charouzek za PS MS
s navrženými nominacemi souhlasí.
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o EVP, EP
Evropský venkovský parlament bude 6-9. listopadu v Asturii ve Španělsku, v tomto směru budou
sbírány národní zprávy, tak aby se připravila souhrnná zpráva/deklarace k podpoře rozvoje
venkova na evropské úrovni. PS MS opět požádala CSV, jestli by na tuto akci dala finance, jako
v předchozích letech. Většinou šlo o delegaci, kde byly zástupci různých organizací NS MAS,
SMO, SMS, Mladých agrárníků, MZE. V Květnu také proběhnou volby do Evropského parlamentu
a někteří členové PS MS jsou také kandidátce Starostů s TOP 09 a LES a dalšími stranami. Jde o 2
kandidáty, Radima Sršně a Romana Hakena. Byla jim vyjádřena podpora ostatních účastníků
setkání a v případě úspěchu, oba kandidáti přislíbili velkou podpora CLLD v Evropě.
o

o

o
o

Leader Fest
Byly představeny země, ze kterých je po intervencích PS MS zájem se zúčastnit. Prozatím
komunikujeme s Černohorci, Srby, Bosňany, Chorvaty, Poláky, Slováky a Němci. Také byla
představena podpora pro účastníky z Balkánu, která byla schválena Výborem, tedy
odpuštění platby za ubytování a registrační poplatek pro 15 účastníků. Ještě budou probíhat
diskuse na začleněním těchto účastníků do programu.
Aktivity v roce 2019, výjezdy, akce
V roce 2019 se plánuje 4-5 denní výjezd do Chorvatska, který pořádá Jihomoravská krajská
síť ve spolupráci s Vysočinou a PS MS. Výjezd je plánován od 9.6 do 13/14.6. a účastníci
navštíví 4 MAS a budou mít společné konference v Biogradu na Moru a Karlovaci. Pak také se
počítá se setkáním se zástupci Ministerstva zemědělství a poslanci parlamentu a České
besedy v Záhřebu. V současné době také vznikají webové stránky zaměřené na Českochorvatskou spolupráci MAS. Měli by být hotové cca za 2 týdny.
Konference LINC byla také na programu jednání, byly vybráni účastníci konference. Za
budoucí pořadatele Radim + 1, za PS MS Kristina Holmová a Jana Bujáková + jeden člověk za
kancelář NS MAS.
Balkán a Chorvatská exkurze
Vše bylo řečeno v bodech výše.
Projekty spolupráce MAS
Byly předány poznatky z konzultačního semináře, který pořádala PS MS s SZIF, bavili jsme se
o projektech, jež by šli i o těch, jež nejdou. Účastníci měli pocit, že SZIF byl v mnoha
tématech bezdůvodně odmítavý, ač neměl oporu v pravidlech.
Byla poptávka po zápisu z této akce, ale bohužel Petra Zádilská, ho ještě neposlala. Aź bude
k dispozici, tak ho rozpošleme na všechny členy PS MS.

