Praha, 9. dubna 2019

Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů Výboru, 2 náhradníci (Jakub Černý, Petra Martinů), Roman Haken,
Radim Sršeň

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:05.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Na úvod informoval o jednání územních partnerů 3.
a 4. dubna. 2019 v Praze.
Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, že informační 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 10 členů Výboru s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Hendrichová, Martinů
Bleskovka: Kovářová, Martinů, Kuthanová, Florian
Zápis: Horáková
Zápis z minulého jednání byl ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří
NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: J. Krist – vystoupení Romana Hakena k LEADERFestu (zahraniční hosté) a k
tématu přípravy CLLD-U, oboje v bodu 6
1.
2.
3.
4.

Zahájení (Krist)
Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
- Usnesení a plnění úkolů
5.
Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian + vyjednavači + vedoucí PS)
-

Stav vyjednávání, ústní informace z jednání, vyjednávání a zahraničních cest
Informace o jednání územních partnerů v Praze 3. a 4. dubna
Radim Sršeň: návrh stanoviska pro Výboru Regionů na CLLD
Seznam vyjednavačů a seznam zástupců NS MAS
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Zvací dopisy do přípravných platforem OPLZ, OPVV, OPŽP

6.

Akce NS MAS 2019

-

M. Oliva -> URBIS: návrh usnesení NS MAS k prezentaci konceptu Chytrý venkov na veletrhu URBIS
SMART CITY FAIR - BVV Brno, 5. – 6. 6. 2019
LeaderFEST
Agrokomplex Nitra
Země Živitelka

7.

Ekonomické a provozní záležitosti
- Nový projekt na interní vzdělávání členů NS MAS „MAS v Obraze“ – představení projektu
- Rada Manažerů: Akademie LEADER – parametry, postup
- Stav čerpání k 03/2019
- Zahraniční pracovní cesty – schválení
- Návrh na využití rezervního fondu
- Představení nových expertů na OP: Petra Zádilská (OPŽP), Filip Unzeitig (IROP, OPZ)

8.

Informace z krajských sítí

9.

Zprávy z pracovních skupin
Statut PS Podnikání + seznam členů

10.

Různé

Usnesení 1/1: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 4. 2019.
Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)
Č. ú.
1/21
2/21
3/21

4/21

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 2. 2019.
Výbor NS MAS souhlasí, aby NS MAS na jednání k SZP 21+ dne 19. 2. 2019
zastupovala Romana Zemanová.
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 odborových svazů kultury.
Výbor NS MAS schvaluje uhrazení faktury MAS Český Západ (cesta J. Floriana ze
dne 6. 2. 2018 do Bruselu) z prostředků NS MAS.

Plnění
-

-

Bere na vědomí:
Č.

Text

1/21

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

2/21

Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o inventarizaci dne 7. 2. 2019.

3/21

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS za leden 2019.
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Dává za úkol členům Výboru
č.ú.

úkol

Plnění

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný návrh cestovních
Trvá do 22.5.2019
náhrad na dubnový Výbor.
3/21
Projednat s organizátory koncept akce LeaderFEST a podat informace na
splněno
dalším jednání Výboru.
4/21
Předložit návrh rozpočtu Agrokomplexu
Trvá do 22.5.2019
5/21
Provést rešerši u jiných střešních organizací ohledně ošetření střetu zájmů
pokračuje
M. Hartych provedl rešerši etického kodexu – v organizacích obvykle funguje nezávislá skupina osob, která
dostává podněty, i od osob, které samy informují o svém možném střetu zájmů. Tato skupina podnět
vyhodnocuje. Otázkou je, kdo by měl být do této skupiny/komise nominován v rámci NS MAS. Úkol pokračuje.
6/21
Předložit upravený statut pracovní skupiny Podnikání a seznam členů.
pokračuje

10:25 přichází T. Novák, 10:30 přichází A. Lahoda (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

úkol

Plnění

1/19

Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin

3/19
2/20

Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019
Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského příspěvku
ECOLISE

pokračuje, termín
v návaznosti na
úkol 1/21
pokračuje
Pokračuje –
čekáme na
vyčíslení ze strany
Ecolise

M. Hartych zaurguje organizaci ECOLISE.
4/20
Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS

Pokračuje

5. 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
Platforma k CLLD k současnosti 28.3.2019 (Florian, Večeř)
10:40 přichází H. Horňáková (přítomno 13 členů s právem hlasovat)
Jednání na MPSV 28. 3. 2019 (Florian, Dvořáková)
- za MPSV účast řed. Petrokové a ved. Kučerové a p. Chuděje.
Potvrzeno, že v CLLD chtějí podporovat menší komunitní a inovativní projekty.
PS Sociální pod vedením Markéty Dvořákové zpracovává přehled aktivit, které je vhodné podporovat v dalším
období přes MAS.
Agentura pro sociální začleňování přechází pod MMR.
MPSV zvažuje možnost snížení počtu MAS z důvodu velké administrativní náročnosti, s čímž NS MAS nesouhlasí –
vhodnější snížit administrativní náročnost.
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Celoživotní vzdělávání je klíčové, ale zatím je to bílé místo (není řešeno ani MPSV, ani MŠMT).
Příprava IROP nového období
Proběhla 1. schůzka k novému IROP /Přípravného výboru IROP/. Pro CLLD je připravována samostatná prioritní
osa (č. 5), aktivity jako v současném období, navíc se vyjednává revitalizace veřejných prostranství, modrozelená
infrastruktura (udržení vody v obcích), kulturní památky (tj. památky na seznamu kulturních památek), místní
muzea, obecní knihovny, veřejná infrastruktura cestovního ruchu.
Priority v PRV
Pozice NS MAS: z povinných 5 % pro LEADER zaměřit na drobné podnikatele (řemeslníky a CR – ti co nepůjdou
z OP PIK). Pokud se podaří na LEADER vyjednat více než povinných 5 %, tak procenta navíc doporučit alokovat
pro zemědělce.
V rámci diskuze se H. Horňáková zeptala, zda se vyjednává o financování MAS v mezidobí mezi současným a
budoucím programovým obdobím. J. Florian reagoval, že snahou je, aby nové režijní výdaje bylo možné čerpat od
1.1.2021 (ŘO OPTP). Tvorba programových rámců by mohla již být způsobilá v rámci nového období. Nutno
dobře hospodařit s režijními náklady MAS (IROP 4.2). Nová SCLLD by měla obsahovat analytickou část (jednodušší
forma, lze aktualizovat ještě v tomto programovém období) a programové rámce (detailní mapování absorpční
kapacity, bude náročnější).
OP VVV MŠMT
Proběhla prezentace MAPů. 227 ORP, v nichž se realizuje 200 MAP. 99 MAS sdružených v NS MAS realizuje 124
MAP. To odpovídá 67 % území ORP a 3 800 MŠ a ZŠ.
P. Čáp uvedl, že s ohledem na uvedené statické výsledky, jsou MAS klíčovým partnerem při rozvoji vzdělávací
soustavy v ČR.
Proběhlo setkání s řed. kanceláře ministra školství p. Beranem. NS MAS byla oslovena, aby se více zapojila do
přípravy Národní strategie vzdělávání 2030+. V novém programovém období by mělo dojít k posílení váhy MAP.
NS MAS připraví dotazník pro MAS, které realizují MAP – reflexe MAP v současném programovém období.
Dotazník bude připraven v rámci PS Vzdělávání tak, aby mohl být v květnu rozeslán.
11. a 12. 4.2019 vyjíždí delegace MŠMT do Karlovarského kraje – na programu je mimo jiné seznámení se s MAPy
a KAP Karlovarského kraje a specifickými problémy vzdělávání v Karlovarském kraji.
Dává za úkol členům Výboru
č. ú.

Úkol

Termín

1/1

Předat kanceláři NS MAS informace z krajů o partnerech s finanční spoluúčastí
v MAPech.

22.5.2019

Zahraniční cesty
M. Hartych + M. Dvořáková – 21. a 22. 2. 2019 konference k pilotnímu projektu The Smart Eco-social villages and
the Future of Villages
M. Hartych – zahr. cesta 6.3.2019 (7. setkání platforma Smart Villages)
- příspěvky k současné podobě společné zemědělské politiky. Řešena otázka, kdo by měl být nositelem chytrého
venkova – účastníci se shodli na tom, že by to měl být LEADER.
K tématu J. Krist doplnil, že problematikou rozvoje venkova se v ČR zabývají 2 ministerstva – MMR a MZe. Na
obou ministerstvech vznikly pracovní skupiny k problematice chytrého venkova.
1/1 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového programového
období a stavu pozice NS MAS.
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Informace o jednání územních partnerů v Praze 3. a 4. dubna
J. Krist shrnul poznatky a výsledky z jednání ÚP. Dne 3. dubna se konalo za účasti náměstků řídících orgánů
relevantních OP (6 OP), jednotliví územní partneři prezentovali své postoje. Stav příprav na jednotlivých ŘO je
odlišný.
Rizikem příprav nového programovacího období jsou volby do EP, kdy může dojít ke změně nařízení EK.
Pozice MAS – pokrytí obcí a měst do 25 tis. obyvatel, menší projekty do 5 mil. Kč.
ITI má pokrývat všechna krajská města s jejich zázemím.
Dne 4. dubna pokračovalo jednání ÚP již bez zástupců ministerstev.
Strategie regionálního rozvoje – rozdělení území do 5 kategorií – ne vždy reflektuje situaci v hospodářsky a
sociálně oslabených regionech. Snaha posílit tyto regiony finančně (např. zvýhodnění v dotačních programech),
personálně.
Na strategii regionálního rozvoje musí navazovat strategie rozvoje krajů.
Radim Sršeň: návrh stanoviska pro Výbor Regionů na CLLD
R. Sršeň vyjednal ve Výboru regionů termín pro přednesení příspěvku s názvem „Příspěvek Výboru regionů
k nové územní agendě EU: CLLD“ s očekávaným harmonogramem:
- do 17.5.2019, kdy proběhne 1. projednávání v tzv. studijní skupině, by měl vzniknout první návrh
stanoviska/příspěvku
- červenec 2019 – projednávání příspěvku ve COTER (Komise pro teritoriální politiku soudržnosti)
- 7.-10.10.2019 – OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst – očekávané schválení příspěvku
V rámci přípravy příspěvku je možnost najmutí experta, který bude s přípravou příspěvku pomáhat, účastnit se
jednání pracovních skupin a samotného schvalování příspěvku v Bruselu.
Vhodné, aby v rámci Evropského týdne regionů a měst proběhl den českých MAS – stánek, konference na Stálém
zastoupení.

Usnesení 2/1: Výbor NS MAS bere na vědomí schválení návrhu R. Sršně na vypracování stanoviska CLLD ve
Výboru regionů a ukládá předsednictvu NS MAS vytvořit spolupráci na vypracování návrhu dle přiloženého zadání
R. Sršně, termín: dle předložení zadání R. Sršněm.
Všichni pro
Schváleno

Usnesení 3/1: Výbor NS MAS ukládá PS Mezinárodní spolupráce zpracovat scénář akce Den českých MAS
v Bruselu s termínem konání mezi 7.-10.10.2019 při OPEN DAYS.
Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol PS Mezinárodní spolupráce
č. ú.

Úkol

Termín

2/1

Zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.10. 10.2019 při OPEN DAYS

22.5.2019
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Seznam vyjednavačů a seznam zástupců NS MAS
Představen aktualizovaný seznam vyjednavačů dle jednotlivých resortů.
Ministerstvo
MPSV
MMR – IROP
MMR – průřezová jednání
MZe
MPO
MŽP
MŠMT

Dvořáková
Florian
Florian
Florian
Hamplová
Krist
Pošíková

Vyjednávací tým
Florian
Kuthanová
Krist
Hartych
Krist
Hartych
Kuthanová

Čáp
Čáp
Čáp
Čáp
Čáp
Čáp

Usnesení 4/1: Výbor NS MAS schvaluje složení vyjednávacích týmů dle jednotlivých dotčených resortů.
Všichni pro
Schváleno
Představen seznam zastoupení NS MAS v radách a skupinách vytvářených Vládou ČR, Parlamentem, ministerstvy
a s evropskými institucemi.
Diskuze proběhla na téma přínosů členství v ELARD, odsouhlasena účast 2 zástupců NS MAS (Sršeň Výbor, Florian
valná hromada).
Do Expertní skupiny pro neziskový sektor při Senátu ČR doplněn po panu Balcarovi G. Charouzek.
Usnesení 5/1: Výbor NS MAS schvaluje nominace do platforem Poslanecké sněmovny, Senátu, Vlády ČR, resortů
a evropských institucí spojených s problematikou Leader a CLLD.
Všichni pro
Schváleno

Zvací dopisy do přípravných platforem OP LZ, OP VV, OP ŽP
Vyřešeno v rámci předchozího bodu.

11:50 odchází T. Novák (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

6. Akce NS MAS 2019
URBIS:
M. Oliva přednesl návrh na prezentaci NS MAS a konceptu Chytrého venkova na veletrhu URBIS SMART CITY
FAIR - BVV Brno, 5. – 6. 6. 2019.
Jde o Start-up stánek. Po Velikonocích proběhne jednání pracovní skupiny Chytrý venkov, která bude mj. řešit
obsahovou stránku účasti na veletrhu.
Usnesení 6/1: Výbor NS MAS souhlasí s prezentací konceptu Chytrý venkov na veletrhu URBIS ve dnech 5. – 6.
června 2019. Náklady 13 tis. Kč bez DPH budou hrazeny z položky Publicita a propagace.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 2
Schváleno
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LeaderFEST
22. – 24. 5. 2019, organizátor KS Ústeckého kraje, MAS Vladař.
Přítomní byli informováni o stavu příprav. Ze strany NS MAS připraveny projekty pro prezentaci příkladů dobré
praxe.
S ohledem na situaci v Ústeckém kraji (rozpad koalice, nedošlo ke schválení dotace) dojde k navýšení
účastnického poplatku na LeaderFESTu (1 200 Kč).
Téma „LEADER včera, dnes a zítra“
R. Haken – mezinárodní účast na LeaderFESTu
– účast ze Slovenska, Polska, Německa
-- balkánští účastníci – cca 30 osob (Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie)
Řešena problematika překladatelů a odpuštění účastnických poplatků urč. počtu osob z Balkánu.
J. Florian vyjádřil obavy nad zvyšujícími se náklady celé akce v případě mezinárodního akce s velkým množstvím
zahraničních hostů.
Na základě konsenzu členové Výboru doporučili pořadateli LeaderFESTu přehodnotit výši účastnických poplatků
s ohledem na možnou účast zahraničních účastníků (celkem 50), u 15 osob požadavek na prominutí účastnických
poplatků a úhradu ubytování a stravování, včetně tlumočení; a pověřuje k jednání M. Hartycha a J. Krista
s termínem do 19. 4. 2019.
CLLD-U
R. Haken představil iniciativu CLLD-U – partnerství ve městech (nad 25 tis. obyvatel) na bázi CLLD.
Diskutována pozice a stanovisko NS MAS.
Usnesení 7/1: Výbor NS MAS ukládá Předsednictvu zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER
a nástroji CLLD-U ve městech a předložit na další jednání Výboru.
Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 1
Schváleno

Dává za úkol Předsednictvu
č. ú.

Úkol

Termín

3/1

Zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve
městech.

22.5.2019

Agrokomplex Nitra
Trvá plnění úkolu č. 4/21

Země Živitelka
---

7. Ekonomické a provozní záležitosti

Nový projekt na interní vzdělávání členů NS MAS „MASky v Obraze“ – představení projektu
P. Čáp představil možnosti vzdělávání pro zaměstnance MAS v nejbližších letech - projekt MASky v obraze,
Akademie LEADER, odborné moduly (prostřednictvím ČS, apod.)
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Realizace projektu MASky v obraze bude zahájena 1.7.2019 a poběží 3 roky s termínem ukončení 30. 6. 2022.
Podpořen z OP Z – výzva 110, rozpočet 6,8 mil. Kč.
Aktivity: Obecné a pokročilé IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Měkké a manažerské dovednosti. Každá
aktivita je zvlášť pro začátečníky a zvlášť pro pokročilé.
Proškoleno má být 120 osob (započítání budou ti, co splní bagatelní podporu), 15 % proškolených musí být
starších 50 let.
Všechny aktivity proběhnou v 7 NUTS2.
Personální zabezpečení – koordinátor 0,5 (PS Vzdělávání doporučena pí. Jana Karpačová), asistent 0,5,
administrativní podpora 0,2.

Usnesení 8/1: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky
k projektu MASky v obraze do jednání dalšího Výboru.
Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol Kanceláři NS MAS
č. ú.

Úkol

Termín

4/1

Do dalšího jednání Výboru předložit návrh zadávací dokumentace veřejné
zakázky k projektu MASky v obraze.

22.5.2019

Rada manažerů – Akademie LEADER – parametry, postup
M. Hendrichová – představila systém volby Rady manažerů (poradní orgán 10 – 15 zkušených pracovníků v
LEADERu, který bude pomáhat lektorům s přípravou kurzu, ale i se účastnit kurzů). Rada manažerů je součástí
koncepu Akademie LEADER, tento koncept byl již Výborem projednán a schválen.
Úkolem Výboru NS MAS je odhlasovat kritéria výběru osob do Rady manažerů:
Návrh kritérií
Základní:
- délka působení v MAS min. 8 let (praxe v nejméně 3 různých programech LEADER z 5 historicky
realizovaných nebo 2 a realizace metody v zahraničí)
- působení na vedoucí pozici v MAS min. 5 let (manažer, aktivní statutární zástupce nebo předseda s výkonem
funkce)
- aktivní účast při tvorbě partnerství a zakládání MAS
- aktivní práce v MAS i v současné době, angažovanost v posilování principů
Bonusová kritéria
- zkušenost s více MAS, doporučení od více MAS, aktivní účast v projektech spolupráce více MAS, zkušenost
s mezinárodními projekty LEADER
Členy Rady manažerů by měly volit jednotlivé MAS hlasováním – metoda kladných i záporných hlasů.
Harmonogram: 4 a 5/2019 – zástupce PS Vzdělávání na jednáních KS představí princip fungování a volby Rady
manažerů. Návrhy na členy Rady manažerů budou předány Kanceláři NS MAS a ta zajistí hlasování členskými
MAS.

14.45 odchází M. Hartych (přítomno 11 členů s právem hlasovat)
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Usnesení 9/1: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru připomínkovat předložený výtah koncepce Akademie
LEADER – Rada manažerů do příštího jednání Výboru, a dále ukládá PS Vzdělávání předložit návrh na financování
Rady manažerů.
Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol členům Výboru
č. ú.

Úkol

Termín

5/1

Připomínkovat předložený výtah konceptu Akademie LEADER – Rada manažerů

22.5.2019

Dává za úkol PS Vzdělávání
č. ú.

Úkol

Termín

6/1

Předložit návrh na financování Rady manažerů

22.5.2019

Stav čerpání k 3/2019
2/1 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za březen 2019.

14:50 odchází O. Večeř (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

Zahraniční pracovní cesty – schválení
- R. Sršeň – NetworX inspiring rural Europe – Brusel 11. a 12.4.
- M. Hartych – Smart Villages (8. jednání pracovní skupiny) - Lormes (FRA), 6. 6. 2019
Usnesení 10/1: Výbor NS MAS schvaluje zahraniční cesty R. Sršně 11. a 12.4. 2019 a M. Hartycha 6.6.2019.
Všichni pro
Schváleno

Návrh na využití rezervního fondu
J. Krist seznámil přítomné s návrhem na čerpání rezervního fondu. S ohledem na význam letošního roku
z hlediska vyjednávání budoucího období a četnost jednání, jichž se vyjednavači účastní, se navrhuje využití
prostředků na částečnou úhradu odměn vyjednavačů, a taktéž odměny vedoucím pracovních skupin NS MAS
(378 tis. Kč). Další část prostředků bude použita na pokrytí PR taktéž v souvislosti s vyjednáváním budoucího
období (222 tis. Kč)
Předsednictvo projedná možnost zapojení rezervního fondu do rozpočtu NS MAS.
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Usnesení 11/1: Výbor NS MAS souhlasí s použitím rezervního fondu na úhradu nákladů NS MAS, které souvisí
s vyjednáváním ve výši 600 tis. Kč, souhlasí s provedením hlasování členské základny per rollam, a ukládá
Kanceláři NS MAS zorganizovat toto hlasování ve spolupráci s Kontrolní komisí.
Všichni pro
Schváleno

15:05 odchází H. Horňáková, M. Kovářová (přítomno 8 členů s právem hlasovat)

Představení nových expertů na OP: Petra Zádilská (OPŽP), Filip Unzeitig (IROP, OPZ)
Přítomní se seznámili s novým členem týmů konzultantů OP – Filipem Unzeitigem, který má na starosti IROP a OP
Z. P. Zádilská se z jednání omluvila.

8. Informace z krajských sítí
Středočeský kraj
M. Oliva navrhl, zda by bylo možné pořídit oficiální fotografie členů Výboru.

15:15 odchází A. Hančová (přítomno 7 členů s právem hlasovat)
Moravskoslezský kraj
J. Krist informoval o realizaci animačního projektu k půjčkám na kotlíkové dotace – financování pracovníka, který
bude po dobu 3 let radit žadatelům a příjemcům, jak na kotlíkové dotace. Možná aplikace tohoto modelu na
MSP, apod.
Pardubický kraj
Informace z proběhlé RSK – aktualizace RAP – sběr záměrů z území a pořádání školení pro obce, kde budou
informovat o architektuře IROP 2020+ a roli RAP v budoucím období.
Vysočina
G. Charouzek informoval o vystoupení L. Kriegischové a jejího oddělení na jednání KS – prezentace změn pravidel,
častých chyb, chystané standardizace (sektorové zastoupení - možný konflikt zájmů členů).
Královéhradecký kraj
V rámci RSK získána pozice stálého hosta - koordinátor MAPů (delegován KS MAS KHK) nový zástupce na pozici
host RSK za platformu MAP v Královéhradeckém kraji – delegován KS MAS KHK.

15:20 odchází A. Lahoda (přítomno 6 členů s právem hlasovat)

9. Zprávy z pracovních skupin
Seznam členů PS Podnikání
Seznam předložen, zástupce z 9 krajů.
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10. Různé
Zrušení jednání Výboru dne 11.6.2019, proběhne pouze jednání předsednictva v kanceláři NS MAS od 14:00.

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.
Konec jednání: 15:26
Další jednání Výboru se uskuteční dne 22. května v 10:00 hodin v Žatci.

Ověřil dne:

25. 4. 2019

Markéta Hendrichová

26. 4. 2019

Petra Martinů

