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

Hradec nad Moravicí, 12. listopadu 2019
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Zápis z

Valné hromady Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky, z. s.

Termín
Místo

12. listopadu 2019

Červený zámek
(Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí, Moravskoslezský kraj)

Přítomni: dle prezenční listiny

Z jednání byl pořízen audiozáznam, který je uložen v kanceláři NS MAS.

1. Zahájení Valné hromady předsedou Výboru NS MAS ČR
Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) zahájil
Ing. Jiří Krist (Místní akční skupina Opavsko z. s.) v 11:40. Přivítal přítomné zástupce MAS a hosty v Hradci
nad Moravicí a poděkoval za to, že vážili cestu do Slezska. Poděkoval pracovníkům kanceláře NS MAS
a Místní akční skupiny Opavsko za přípravu akce.

2. Úvodní slovo hostů
Řízením jednání valné hromady byla pověřena místopředsedkyně NS MAS Jana Kuthanová
(MAS Hradecký venkov o.p.s.). Přivítala přítomné hosty.
PhDr. Štefan Škultéty
Ing. Martin Jurkovič
Piotr Sadlocha

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky
Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky
Předseda Polské sítě místních akčních skupin

Pan Štefan Škultéty pozdravil přítomné a poděkoval za pozvání na akci. Informoval, že již předešlý den
měli předsedové všech třech sousedních sítí MAS možnost diskutovat o situaci MAS, stavu současného
období a přípravách nového programového období.
Pan Piotr Sadlocha seznámil přítomné se stavem příprav nového programového období v Polsku.
V Polsku je 16 vojvodství. Cílem sítě je, aby MAS na území všech vojvodství implementovaly CLLD, neboť
v současném programovém období se CLLD realizuje pouze ve 2 vojvodstvích. V Polsku je 300 MAS.
Cíle národní sítě MAS v Polsku pro příští programové období:
- aby ministerstva nenařizovala, co je možné realizovat, aby respektovaly alokace vyčíslené EK
- co nejjednodušší podmínky pro MAS a jejich žadatele
- aby v podmínkách nebyly limity na uznatelné náklady, pouze výčet typů nákladů, na které není možné
prostředky použít (DPH, úroky, nákup pozemků a nemovitostí)
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Na přelomu září a října proběhlo jednání s ministerstvem zemědělství v Kielcích, kde ministerstvo slíbilo,
že ulehčí čerpání prostředků v příštím programovém období. Na závěr vystoupení vyzval přítomné
ke spolupráci s polskými MAS.
Jiří Krist poděkoval za příspěvek a dodal, že národní sítě se budou nadále setkávat.
Slova se opět ujala Jana Kuthanová a konstatovala, že:
Valná hromada NS MAS ČR byla schválena Výborem NS MAS ČR dne 12. 3. 2019 usnesením
na 12. 11. 2019. Pozvánka s programem Valné hromady byla odeslána členům 2. 10. 2019, tzn.
podmínka odeslání programu 21 dní před dnem konání Valné hromady byla splněna. Podklady byly
odeslány členům nejpozději 7 dní před jejím konáním - dne 5. 11. 2019. Byly splněny všechny podmínky
pro svolání Valné hromady. Aktuální stav členů NS MAS ČR ke dni konání Valné hromady je 167. Počet
přítomných členů s hlasem rozhodujícím v době zahájení VH je 141. Valná hromada je usnášeníschopná,
jelikož je přítomna nadpoloviční většina členů.

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem (zapisuje průběh jednání a následně ho kontroluje dle pořízeného záznamu) byla určena
Blanka Horáková.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.) a Ondřej
Večeř (MAS Šternbersko o.p.s.)
Usnesení Valné hromady NS MAS 1/2019:
Valná hromada NS MAS ČR schvaluje zapisovatele Blanku Horákovou a ověřovatele zápisu Ondřeje
Večeře a Jaroslavu Saifrtovou.
Pro:
133
Proti: 0
Schváleno

4. Schválení programu
Jana Kuthanová přečetla program jednání, který byl zaslán v podkladových materiálech a zveřejněn
na webových stránkách.
Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2019:
Valná hromada NS MAS ČR schvaluje program jednání Valné hromady NS MAS ČR v Hradci nad Moravicí.
Pro:
134
Proti: 1
Schváleno
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5. Zpráva o hospodaření za rok 2018
Schválení výsledků hospodaření za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018
Jana Kuthanová představila zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2018. Čerpání probíhalo podle
středisek, kterých bylo celkem 14. NS MAS zajišťovala v roce 2018 akci Agrokomplex, podílela se
na pořádání Večera venkova v Českých Budějovicích, byla poskytnuta dotace z České spořitelny
na pořádání valné hromady, dotace Nadace ČS, byly pořádány semináře pro MAS. V roce 2018 činily
výnosy 5 054 933,16 Kč, náklady 4 384 312,66 Kč. Výsledek hospodaření je 670 620,50 Kč.
V dubnu 2019 byl proveden audit účetní závěrky. Auditor konstatoval, že účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku.
Poděkování patří firmě HASLY s.r.o., která pro NS MAS zajišťuje vedení účetnictví.
Zpráva Kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2018 a roční činnosti spolku
Za Kontrolní komisi vystoupil pan Petr Brandl, místopředseda Kontrolní komise NS MAS ČR. Předseda
Kontrolní komise Jiří Kmoníček se z valné hromady omluvil. Kontrolní komise se scházela podle potřeby
a prováděla kontrolní činnost v souladu se stanovami. 25. 4. 2019 proběhla volba předsedy
a místopředsedy kontrolní komise, byly projednány principy fungování kontrolní komise, navýšení
rozpočtu NS MAS pro rok 2019 a byla provedena kontrola účetnictví a hospodaření NS MAS za rok 2018.
Na dalším jednání 31. 10. 2019 proběhla kontrola účetnictví za 1. pololetí 2019, byl projednán návrh
odměňování předsedy a místopředsedů Výboru, kontrola doporučení z předchozích zápisů.
Kontrolní komise neřešila žádný podnět od členů NS MAS. Kontrolní komise konstatuje, že účetní závěrka
zobrazuje účetnictví věrně a výroční zpráva za rok 2018 obsahuje veškeré náležitosti.
Usnesení Valné hromady NS MAS 3/2019
Valná hromada NS MAS ČR bere na vědomí Stanovisko Kontrolní komise NS MAS ČR k výsledkům
hospodaření spolku za rok 2018 a roční činnosti NS MAS ČR.
Pro:
139
Proti: 0
Schváleno

Usnesení Valné hromady NS MAS 4/2019:
Valná hromada NS MAS ČR schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Pro:
138
Proti: 0
Schváleno

Usnesení Valné hromady NS MAS 5/2019:
Valná hromada NS MAS ČR schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2018 a výsledek
hospodaření NS MAS ČR za rok 2018 ve výši 670 620,50 Kč.
Pro:
134
Proti: 0
Schváleno
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Na dotaz Jaroslavy Saifrtové k použití přebytku hospodaření NS MAS ČR za rok 2018 Jana Kuthanová
odpověděla, že Výbor NS MAS ČR na jednání dne 22. 5. 2019 rozhodl o převedení přebytku hospodaření
do rozpočtu roku 2019, prostředky jsou využity pro podporu vyjednávacího týmu a na posílení PR.

6. Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2018
Výroční zprávu představil výkonný ředitel NS MAS Petr Čáp. Výroční zpráva byla vytištěna v počtu 200 ks.
Poděkoval za jazykovou korekturu Jitce Doubnerové.
Usnesení Valné hromady NS MAS 6/2019:
Valná hromada NS MAS ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti spolku za rok 2018.
Pro: 136
Proti: 3
Schváleno

7. Zpráva o činnosti spolku

Zpráva o stavu a aktivitách NS MAS v roce 2019
Předmětem zprávy je kontrola, jak se postupuje v bodech strategie rozvoje NS MAS platné do roku 2030.
Strategický cíl 1 – Stabilizace metody LEADER
Jiří Krist zmínil, že LEADER/CLLD a MAS se v českém prostředí stabilizoval. Objem prostředků pro LEADER
a CLLD během let narůstal, zejména pak mezi lety 2012-2014. Dle návrhů nového programového období
celkový objem prostředků pro operační programy klesne (o 100 mld. Kč). Snahou je, aby poměrný objem
prostředků pro MAS zůstal stejný nebo mírně rostl.
Vyjednávání pokračuje ve všech operačních programech, které plánují využít CLLD, včetně pro CLLD
nového OP Konkurenceschopnost.
Taktéž kraje spolupracují s MAS - např. v Pardubickém kraji se realizuje dotační titul, tzv. "malý LEADER".
Jiří Krist vyzdvihl práci dobrovolníků, kteří se zapojují do činnosti NS MAS, např. připomínkování
dokumentů, zpracování anket, účasti na jednáních apod.
Strategický cíl 2– dosáhnout vysoké kvality v činnosti MAS
Proběhly mid-term evaluace strategií CLLD definované MMR ČR
Strategický cíl 3 – průběžné vzdělávání pracovníků a členů orgánů MAS
Je realizován a jsou připravovány vzdělávací kurzy v rámci projektu MASky v obraze, který připravila
Pracovní skupina Vzdělávání. Je připravena Akademie LEADER, v rámci pracovních skupin jsou
připravovány odborné semináře.
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Strategický cíl 4 – systém podpory MAS
Za podpory projektu OPTP vznikly pracovní pozice konzultantů operačních programů a pozice hlavního
metodika k řešení dotazů a problémů současného období.
Strategický cíl 5 – zvýšit povědomí o metodě LEADER v celé společnosti
Poděkování kanceláři s pomocí prosazování LEADERu a MAS v médiích a zpracováváním projektů dobré
praxe.
Strategický cíl 6 – upevnění partnerství pro rozvoj venkova
Spolupráce s územními partnery (SMO ČR, SMS ČR, SPOV, Asociace krajů a Česká biskupská konference).
Nepsaný 7 cíl: společná práce a vzájemná důvěra
Zprávy z činnosti pracovních skupin – aktivity, plány, materiály
PS Enviro – Marek Hartych
M. Hartych shrnul činnost pracovní skupiny v uplynulém období.
Díky zapojení v projektu Mitigace a adaptace klimatické změny v extravilánu obcí podpořeném MŽP
vznikla brožura „Klimatická změna I – sucho“ - manuál ke klimatické změně určená pro starosty obcí.
Poděkování při vzniku brožury patří také Evě Neubergové (MAS Střední Polabí), Renátě Veselské (Místní
akční skupina Opavsko) a Jaroslavu Brzákovi (Region HANÁ).
Pracovní skupina se podílí na pořádání tematických seminářů a workshopů. Nejbližší seminář se
uskuteční ve spolupráci s Centrem pro životní prostředí UK dne 9. 12. 2019 - tématem bude tvorba
územních plánů.
V rámci přípravy nového programového období byla na MŽP vytvořena pracovní skupina pro CLLD
pro přípravu OP ŽP21+. Nejbližší jednání proběhne 2. 12. 2019, kdy budou vypořádávány připomínky
k návrhu OP.
PS Chytrý venkov – Miloslav Oliva
Pracovní skupina, stejně tak jako PS Enviro funguje cca 1 rok. Za tuto dobu se podařilo uspořádat celou
řadu akcí, mj. konference pro MAS o inovacích v Dolních Břežanech. Pracovní skupina se prostřednictvím
svých členů účastnila 3 zahraničních workshopů (Brusel), dále M. Oliva vyzdvihl exkurzi pořádanou
ve spolupráci s CSV do Plzeňského kraje a zejména Bavorska (Freyung). Členové pracovní skupiny byli
zapojeni ve 4 projektech s tématem Smart village/city financovaných TA ČR, Středočeským krajem,
SMO ČR a Horizon 2020.
V příštím roce chce pracovní skupina zpracovat metodiku pro chytrý venkov, vytvořit a proškolit pilotní
sít 32 inovačních brokerů v rámci NS MAS, vytvořit skupinu odborníků pro inovační brokering
a zprovoznit inovativní portál k tématu chytrého venkova.
PS Podnikání – Eva Hamplová
Jde o nejmladší pracovní skupinu - vznikla na jaře tohoto roku. Impulzem pro její založení byl zejména
předpokládaný vstup CLLD do připravovaného Operačního programu Konkurenceschopnost. Bylo
zpracováno dotazníkové šetření absorpční kapacity MAS při podpoře podnikatelů v OP
Konkurenceschopnost – poděkování patří Jakubu Černému (Místní akční skupina Šipka), Petru Čápovi a
Janu Libosvárovi.

Strana 6/9

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati byl připraven a podán projekt do programu ÉTA TA ČR
na podporu malých a středních podnikatelů.
V příštím roce chce pracovní skupina pokračovat ve vyjednávání OP Konkurenceschopnost, připravit
modelové projekty a prosadit je v novém OP. Mělo by jít o projekty typu šablon – jednoduché projekty,
které by mohly být použity ve všech MAS. Důležité bude proškolení MAS tak, aby se předešlo opakování
špatné praxe z OP ŽP.
S Českomoravskou záruční bankou se jedná o možnosti poskytování úvěrů malým a středním
podnikatelům na financování realizovaných projektů – MAS by spolupracovaly s podnikateli na přípravě
žádosti.
PS Vzdělávání – Markéta Pošíková
Hlavní náplní práce PS byla spolupráce s MŠMT k tématům jak současného, tak budoucího
programového období. Intenzivní práce probíhala při přípravě Strategie vzdělávání 2030+, její oficiální
představení proběhlo v dne 6. 11. 2019 v Praze.
Jsou již známy finanční objemy pro šablony škol, šablony pro NNO. Budou realizovány MAPy III.
PS Sociální – Markéta Dvořáková
PS se v roce 2019 věnovala vypracování meta-analýzy střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb
zpracovávaných MAS. Analýza potřeb venkova byla předána MPSV za účelem věcného nastavení CLLD
v novém OP Zaměstnanost.
Proběhlo hromadné připomínkování nového OP Z s cílem zachování CLLD.
PS spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Snahou je, aby koncept koordinovaného přístupu
k vyloučeným lokalitám mohl být realizován i přes MAS.
Markéta Dvořáková měla možnost se zúčastnit workshopu zaměřeného na sociální inovace
v Portugalsku. Portugalsko považuje sociální inovace za svou prioritu. Realizují program, který pomáhá
vytvářet sociálně-inovační projekty. Záměrem je učit aktéry měření dopadů – tzv. sociální impact. Což
je největší rozdíl oproti měkkým projektům v ČR. Neřeší se cesta/způsob (soulad s pravidly), ale splnění
cílů.
PS LEADER – Jan Florian
Pracovní skupina má 50 členů rozdělených do podskupin dle OP, zejména PRV a IROP 4.1 a 4.2. Hlavní
náplní jsou ad-hoc konzultace, připomínkování pravidel s velmi rychlou reakční dobou (ŘO očekávají
rychlou odpověď, i do 1-2 dnů). Osobní setkání pracovní skupiny jsou spojená s konkrétním úkolem,
např.
Revize pravidel 4.2 IROP k 29. 10. 2019
- podařilo se vyjednat, že služby spojené s evaluací jsou způsobilé, stejně tak jako příprava strategií
pro budoucí období probíhající v roce 2020
- byl navýšen limit na vzdělávání zaměstnance na 10 tis. Kč/rok. Vzhledem k tomu, že jde o doporučený
limit, je možné s CRR jednat o vyšší částce.
- za dlouhodobé vzdělávání se považuje vzdělávání o délce 5 a více dnů
- nezpůsobilé výdaje: jazykové korektury, překlady, vstupné
Proběhla změna pravidel 19.2.1 PRV – informaci zasílala 15. 10. 2019 Petra Zádilská. Taktéž došlo ke
změnám v 19.3.1 – projekty spolupráce.
V nejbližší době bude aktualizován Manuál pro postup při změně strategií – přidávání článku 20, apod.
Doporučení pro MAS, aby fiše na čl. 20 konzultovaly s centrálním pracovištěm SZIF (preferenční kritéria).
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Závěrem Jan Florian vyzval přítomné, aby využívali konzultanty Filipa Unzeitiga a Petru Zádilskou ve věci
konzultace dotazů k jednotlivým OP v současném období.
PS Mezinárodní spolupráce – Gustav Charouzek, Radim Sršeň
V roce 2019 se aktivity pracovní skupiny soustředily na konzultace projektů spolupráce se SZIF, podporu
LEADER a činnosti MAS na Balkáně (6/2019 konference v Chorvatsku – vznikl web na podporu spolupráce
www.cz-hr-lags.eu, 10/2019 následná návštěva Chorvatů v ČR - návštěva českých ministerstev).
Členové PS zastupují NS MAS v sítích ELARD a PREPARE – hlavní řešená témata: nové programové
období, šíření metody LEADER na Balkáně a v oblasti Černého moře, síťování a vyjednávání.
Radim Sršeň pozval přítomné na 11. ročník konference LINC, která se bude konat v Jeseníkách. Termín
konání akce je 15. – 18. 9. 2020 a hlavním pořadatelem je MAS Šumperský venkov. Tématem odborné
části bude multifondové využití fondů EU a MAPy.
Zpráva z Evropského venkovského parlamentu a Stanovisko CLLD Výboru regionů - Gustav Charouzek,
Radim Sršeň
Gustav Charouzek se zúčastnil Evropského venkovského parlamentu ve španělské Asturii. Současně
s ním probíhal i Evropský venkovský parlament mládeže. Témata, která na akcích zazněla: propagace
venkova; klimatická změna; řešení problémů tam, kde vznikají (nikoli určování řešení shora).
Radim Sršeň informoval o přijetí stanoviska Evropského výboru regionů, který je podvýborem
Evropského hospodářského a sociálního výboru. Jde o příspěvek k obnovené územní agendě se
zvláštním důrazem na CLLD. Příspěvek je závazný dokument, který musí akceptovat všechny evropské
instituce, ale i členské země, včetně jejich řídících orgánů. Mezi hlavní cíle stanoviska patří:
- minimální podíl CLLD ve všech fondech 8 %
- multifondové využití (ČR je v tomto ohledu raritou, mnoho zemí EU aplikuje CLLD pouze z EAFRD. Ve
Švédsku na CLLD plynou prostředky ze všech fondů, z ERDF však ve velmi malém objemu)
- zjednodušování – jednotná pravidla v celé EU, vyjmutí CLLD z pravidel veřejné podpory
- zjednodušené metody vykazování (např. v Polsku to funguje velmi dobře)
- LEADER vrátit zpět ke kořenům – ctít základní principy, zejména bottom-up rozhodování
Radim Sršeň dále informoval o šíření metody CLLD za hranice EU. Na základě úspěšně realizovaného
projektu v Gruzii funguje již 13 MAS, které založily síť. V Turecku funguje 45 MAS. ELARD realizuje projekt
v Číně – vznikla první MAS.
Budování kapacit MAS – Akademie LEADER, MASky v obraze
Markéta Pošíková a Jana Karpačová představily systém vzdělávání pro místní akční skupiny – Akademie
LEADER a projekt MASky v obraze podpořený v rámci výzvy 80 OP Zaměstnanost.
Akademie LEADER
S ohledem na nárůst, ale také obměnu zaměstnanců MAS, vč. generační, vyvstala potřeba seznámit nové
zaměstnance MAS se základními principy LEADERu, ale také poskytnout vzdělávání pro dlouholeté
zaměstnance MAS (matadoři).
Poděkování M. Hendrichové, která organizovala letní setkání PS, kde byl koncept Akademie LEADER
dokončen.
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Pracovní skupina Vzdělávání vytipovala lektory jednotlivých školení, kteří budou doprovázeni členem
Rady manažerů pro zajištění zpětné vazby a přenosu zkušeností.
Vzdělávání je navrženo jako 5 dvoudenních setkání jako pro nováčky, tak pro matadory.
První školení Akademie LEADER jsou plánována na únor 2020.
MASky v obraze
Projekt byl připraven již v roce 2016 Jitkou Doubnerovou, NS MAS ve výzvě neuspěla, neboť byl velký
převis poptávky a o přijetí projektu k realizaci rozhodovala rychlost podání žádosti v systému.
Na začátku roku 2019 byla výzva vypsána znovu, NS MAS s žádostí uspěla.
Vzdělávání je rozděleno do 3 hlavních oblastí – obecné IT, Ekonomie, účetnictví a právo a Manažerské
dovednosti.
Vzdělávání je připraveno pro 200 osob s tím, že 120 osob musí splnit podmínky bagatelní podpory (min.
40 hodin proškolení). Na školení může být maximálně 12 osob. Nesmí se účastnit nikdo navíc.
Prostředky na školení jsou 4,2 mil. Kč. V současné době probíhá soutěž na dodavatele školení – výběrové
řízení končí 21. 11. 2019. ve 13:00.
Výzva je vyhlášena v režimu veřejné podpory, neboť do této výzvy se mohli přihlásit podnikatelé i NNO.
Veřejná podpora (režim de minimis) bude přenášena MAS, která vysílá svého zaměstnance na toto
školení. Vzhledem k charakteru aktivit MAS se nepředpokládá, že MAS mají de minimis (200 tis. Euro
na 3 roky) vyčerpáno.
Ihned po vysoutěžení dodavatelů bude NS MAS vyjednávat o harmonogramu školení tak, aby mohla začít
neprodleně (únor-březen 2020).
Představení hlavních cílů a aktivit NS MAS po roce 2020
Strategický cíl 1: Stabilizovat metodu LEADER – dokončit vyjednávání operačních programů, zvyšovat
využití metody LEADER v národních i krajských dotačních titulech, prosazovat koncept Smart village
Strategický cíl 2: Dosáhnout vysoké kvality v MAS – pokračování v definování dobré práce MAS, LEADER
- nepopírání kořenů a držení vize
Strategický cíl 3: Průběžné vzdělávání pracovníků a členů orgánů MAS
- MASky v obraze, Akademie LEADER
- Tematické dny pracovních skupin
- Místní udržitelný rozvoj v praxi MAS – cyklus vzdělávacích seminářů pořádaný ve spolupráci UK
- Leadership pro manažery MAS – vývoj kurzu
- Školení krajských koordinátorů v metodiky Chytrý venkov (nalézt prostředky)
Strategický cíl 4: Existence funkčního systému podpory MAS
Strategický cíl 5: Zvýšit povědomí o metodě LEADER v celé společnosti
Strategický cíl 6: Upevnění partnerství pro rozvoj venkova
Technicky provozní cíle – dlouhodobě stabilizovat kancelář, vyhledávat příležitosti pro posilování
kompetencí a budování kapacit zaměstnanců
Přítomno je 89 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 167 členů NS MAS ČR, Valná hromada je
usnášeníschopná.
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Valná hromada NS MAS ČR bere na vědomí stav vyjednávání a ukládá předsedovi Výboru NS MAS ČR
důsledně prosazovat zájmy NS MAS ČR a ostatních územních partnerů, jsou-li v souladu se strategií
a stanovisky NS MAS ČR.
Pro:
81
Proti: 3
Schváleno
Diskuse
Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří) doplnil technickou poznámku, aby Výbor NS MAS více vážil čas
konání valné hromady tak, aby delegáti vydrželi až do jejího konce. Místo konání doporučil volit lépe,
např. na půl cesty pro všechny účastníky.
Dále položil dotaz, zda může Výbor NS MAS zjistit, jaké spolufinancování bude mít MMR ve svých
projektech z OPTP v následujícím programovacím období. Jiří Krist reagoval, že pro MMR budou platit
stejné jako pro další příjemce. Na rozdíl od MAS však MMR spolufinancování uhradí ze státního rozpočtu.
Zástupci NS MAS mají v následujícím týdnu jednání na Ministerstvu financí ČR ve věci spolufinancování.
NS MAS požaduje zejména u NNO ze sociální oblasti 100% dotaci, včetně financování ex-ante. Pro MAS
je taktéž požadavek na 100% financování. K tématu Jan Balcar doplnil, že na jednání Rady vlády pro NNO
dne 2. 10. 2019 za účasti premiéra byla slíbena vysoká míra financování projektů NNO.
Poslední dotaz směřoval na situaci v AOPK a zkušenosti MAS. Dle názoru Jiřího Krista AOPK nedostatečně
podporuje krajinu mimo CHKO a národní parky.
Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský venkov) vyjádřil názor, zda NS MAS ve svých vyjednáváních stále
prosazuje metodu LEADER, mj. princip zdola-nahoru. Dále doporučil, aby výroční zpráva byla
distribuována až poté, co ji schválí valná hromada. Za toto pochybení se Jiří Krist omluvil.
Miloslav Oliva (Region Pošembeří) a Petra Martinů (MAS Poličsko) navrhli a požádali o diskuzi ve Výboru
NS MAS, zda by bylo možné svolávat valnou hromadu na jaře i s ohledem na schvalování účetní závěrky
a výsledku hospodaření. J. Krist reagoval s tím, že na Výboru NS MAS může být tato tematika znovu
diskutována s možností volby konání valných hromad na jaře nebo na podzim, či 2 valné hromady za rok.

8. Ukončení Valné hromady
Na závěr Jiří Krist poděkoval všem účastníkům za účast a kultivovaný průběh valné hromady. Popřál všem
šťastnou cestu domů.
Valná hromada ukončena v 14:45.
Zapsala: Blanka Horáková
Ověřil dne

9. 12. 2019

Jaroslava Saifrtová

10. 12. 2019

Ondřej Večeř

