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

Zápis ze

Setkání PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Termín

Místo

Účastníci

10.2 2020, od 9:00 do 15:30
Costa Coffee, Pardubice, vlakové nádraží
Radim Sršeň, Roman Haken, Gusta Charouzek, Michal Czernik, Honza Florian, Dáša
Quisková, Marcelka Pánková, Janča Bujáková, Kristina Garrido Holmová, Katka Kapková,
Tomáš Harant, Jakub Černý, Katarína Šmídová, Lada Nevečeřalová

Program setkání:
1. Úvodní slovo Honza Florian, garant PS MS
2. Provozní informace PS MS (možnosti PS MS, finance na PS MS apod.)
3. LeaderFest Kutná Hora, účast zahraničních zástupců, Polští účastníci, Balkán
4. Prepare GA, Moldávie, květen
5. Aktuality z ELARD, GA 14.5., vedení ELARD, LEADER MOLDOVA konference (13th- 15th of May),
pořádání Evropského venkovského parlamentu 2021
6. Elard Theme Report a simplification, 2 brožury Elardu
7. ENRD Contact point, 10.3.2020 Brusel, Designing LEADER for the future
8. Evropský venkovský parlament mladých a návazné aktivity, zapojení mladých, ERP/ERYP videa z akcí
9. Speciální setkání zaměřené na Community-Led Local Development nástroj, the Regional Studies
Association conference, v Ljubljani, 17.-20. červen 2020.
10. Projekty spolupráce – registrace skutečného majitele
11. Balkán, výjezd Makedonie, Albánský venkovský parlament
12. Chorvatská spolupráce, pracovní výjezd Tomáš Harant a výjezd za partnery Roman Haken
13. LINC 2020
14. Stanovisko CoR CLLD, možnosti síťování a propagace
15. Tematický den MAS, jak ho zaměřit
16. Aktivity na rok 2020, výjezdy
17. A další vaše témata
1. Příprava aktivit Česko-chorvatských
Domlouvání studijní cesty do Chorvatska a naopak výjezdu chorvatské delegace na Leader Fest a na
podzimní setkání v ČR.
Přípravné činnosti na výjezd zástupců MAS do Bruselu do EP.
2. Provozní informace PS MS (možnosti PS MS, finance na PS MS apod.)
Gusta Charouzek představil Pravidla činnosti financování pracovních skupin NS MAS ČR. Garantem PS
MS je Honza Florian (činnost monitorovací a zaštiťující), na jednání (občerstvení a prostory) má PS
15 000 Kč/rok, s limitem 150 Kč/osoba na občerstvení jednodenní akce, 500 Kč/osoba na občerstvení
dvoudenní akce. Na dopravu má PS 5000 Kč, jde užít na cesty členů na PS a také pokud PS vyšle někam
člena. Cena je 2 Kč/km – fakturace od vysílací MAS, vysílá předseda PS, u zahraničních cest vysílá Výbor
NS MAS a částka je podle vyhlášky MF číslo 358/2019 Sb. – buď formou cestovního příkazu jednotlivce
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vůči NSMAS nebo přefakturací od vysílací MAS – záleží na zdroji financování cesty – bude upřesněno
při schválení.
3. Náhled na fungování PS od Honzy Floriana
Honza Florian poděkoval za pozvání, nabídl svou spolupráci a představil, jak by obecně měly PS
fungovat, s jakým rozpočtem, jak ho čerpat a jak by se měly předávat informace, vychází z dříve
zmíněného dokumentu Pravidla činnosti….. Informoval, že návrh zahraničních cest obsažený v zápise
z přechozího jednání PS MS byl rozčleněn do 3 kategorií – A) cesty, na jednání mezinárodních
organizací (ELARD, ENRD, PREPARE, ERP, …), na které budou vysíláni primárně oficiálně jmenovaní
zástupci NS MAS v těchto organizacích a budou financovány z kapitoly „chod organizace“, B) cesty na
síťovací akce, konference apod. – ty jsou z hlediska výběru priorit a obsazení ponechány v kompetenci
PS MS, financovány budou z položky „zahraniční cesty PS MS“, nicméně i zde platí povinnost
předchozího schvalování Výborem NS MAS a C) cesty na odborné akce v zahraničí, které věcně spadají
do kompetence dalších PS (např. SMART, sociální apod.), které budou primárně nabídnuty zástupcům
těchto PS a budou financovány z projektu OPTP. Výstupem následné diskuse je dohoda, že když
členové PS MS pojedou na nějaké setkání, konferenci, seminář atp. tak kromě zprávy z cesty udělají
foto a krátký text na web či FB NS MAS a pošlou kanceláři NS MAS k zveřejnění (na Petra Čápa). Členové
PS upozornili na skutečnost, že mnoho výjezdů a setkání, kterých se účastní a ze kterých vozí novén
informace či zkušenosti s CLLD, si jednotliví zástupci financují z jiných zdrojů než ze schváleného
rozpočtu PS, který by nebyl dostatečný. Finanční prostředky si shánějí vlastním úsilím, ale poznatky
předávají dál. Honza F. tuto aktivitu vítá a oceňuje a navrhuje, že by bylo dobré o těchto cestách
informovat min. v zápisech z jednání PS nebo ve zprávách o činnosti PS, ale současně uvést, že cesta
nebyla hrazena NS MAS, aby bylo zřejmé, že členové PS jsou schopni takto zúčastnit se výrazně většího
počtu aktivit. Dále byl diskutován dotaz R. Hakena k možnosti úhrady cestovních nákladů za
doprovázení Chorvatské delegace v loňském roce – zde H Florian upozornil, že stále platí stejné
podmínky pro proplácení nákladů v rámci NS MAS – primárně je třeba mít cestu schválenou a
nárokovat výdaje způsobem dle vnitřních směrnic.
4. LeaderFest Kutná Hora, účast zahraničních zástupců. Polští účastníci, Sasové, Chorvati, Slováci M.
Pánková tlumočí názor KS, že Leaderfest není primárně o navazování zásadních mezinárodních vztahů
a o projednávání projektů spolupráce. S tímto názorem se ztotožňuje i Honza Florian s tím, že ze
zkušeností z minulých let víme, že zahraniční delegace se sice chtějí seznámit s fungováním naší sítě a
průběhu realizace SCLLD, ale samotní delegáti mnohdy vůbec neovládají angličtinu, aby pro ně byla
přínosem účast na celém tlumočeném programu. Navíc v letošním roce je možnost zúčastnit se
mezinárodní akce LINC. Pokud chtějí vyjednávat, jedná se vždy o debatu konkrétních lidí, jinak často
účast pojímají jako výlet. M. Pánková sděluje, že kromě výjimečných případů v řádu jednotek není
možné zahraničním účastníkům hradit z rozpočtu Leadefestu účastnický poplatek (800 Kč/os) či jiné
výlohy. Pokud má někdo od svých kontaktů požadavek na zahraniční účastníky, musí je seznámit se
skutečnými podmínkami účasti, případně jejich financování zajistit.
Je očekáváno 20+ Poláků, 15+ Slováků, asi 4 Chorvati a neznámý počet Sasů/Němců. Výstupem
jednání k Leader Festu je návrh pro KS Středočeského kraje, aby zařadila jeden workshop v AJ
(případně s tlumočením do ČJ), ideálně na cíl politiky 5. Také PS MS navrhuje pro zahraniční a české
účastníky udělat setkání, na kterém by se zahraniční delegace setkaly a představily svoje CLLD a
náměty na projekty spolupráce. M. Pánková komentuje, že vzhledem k výše uvedenému je vše ke
zvážení. Jako požadavek od PS kvituje návrh na vyčlenění prostoru coby „International meeting point“,
kde by se zájemci o konzultace či setkávání na mezinárodní úrovni mohli v klidu sejít a prohovořit
potřebná témata, již v kruhu skutečných zájemců schopných jednat v cizím jazyce, nikoli organizovat
toto centrálně. PS MS počítá s tím, že zahraniční účastníci si budou účastnický poplatek a ubytování
platit sami v plné výši. Do úvodního bloku by bylo vhodné zařadit Radima Sršně a Romana Hakena
s jejich stanovisky a krátce i zástupce jednotlivých zemí. PS MS by chtěla mít včas program, aby se
přeložil do AJ a Pol. Tyto požadavky/návrhy pracovní skupiny jako podněty pro jednání k Leader Festu
požaduje KS NS MAS Stř. kraje předložit nejdéle do 20.2.2020.
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5. Prepare GA – tedy Valná hromada se uskuteční 14. až 15. května v Moldávii, předpokládaný odlet je
13. května a návrat 15. května, zástupcem je Gustav Charouzek. Cestu bude schvalovat Výbor NS MAS.
Prepare Valná hromada bude součástí konference LEADER CLLD Moldova (13.-15.5.) Prepare požádal
své členy o vyjádření zájmu o pořádání ERP 2021. Zatím na to nejsou žádné zdroje a člen by si je musel
sehnat, jde cca o 400 účastníků ERP. PS MS nedoporučuje organizaci ERP v ČR v roce 2021.
6. Aktuality z ELARD – nová předsedkyně ELARD je Marino Eckardt
Výtah ze zápisů H. Floriana z jednání ELARD z Valné hromady v Amarante v závěru roku 2019 a
v Bruselu v únoru 2020, celé zápisy šly členům PS MS samostatným e-mailem
neuhrazené členské příspěvky – upozorňuje, že to zabírá velkou část agendy, se všemi dlužníky
(Chor, FR, HU, Mace, Srb, Rum) se spojila, další kontakt převezme Rada a pokud bude třeba přijmout
rozhodnutí, představí
pro rok 2020 uhradit do konce června
diskuse k rozpočtu – část nákladů platí přímo předsednická případně místopředsednická země,
neprojevují se v rozpočtu – pro zajímavost: 2019: 103 tis. příjmy (z toho 48 tis. členské příspěvky),
výdaje 108 tis. (z toho 76 tis. hrazeno z projektů); nad rámec toho předsednická země 31 tis. EUR,
místopředsednické 14-18,5 tis. EUR
návrh na spolupráci s Africkou unií, LEADER je jeden z bodů spolupráce EU a Afriky
ELARD newsletter – dělají 3x ročně, požadavek na 12x ročně – vytvoří komunikační plán, chtějí
posílit komunikaci, ale aby bylo efektivní na koho směřovat
připravují představovací dopis – spolu s Radimem (CoR) a Romanem (EESC)
diskuse o prodloužení stávajícího PRV – využije toho většina států, v každém trochu jiný přístup,
tam kde plánovali nový výběr MASek a nemají podpořené všechny, tak jim to trochu komplikuje
situaci, doufali, že se noví dostanou do hry dříve a takto budou mít finance později a ještě o 1-2 roky
zkrácené
nedávno jednání se „náměstky“ příslušných DG, což se dosud nepodařilo = větší tah na branku
18.3. seminář ke SmartVillages, případně k Mládeži– ELARD bude mít prezentaci, má zájem
o příklady dobré praxe do prezentace
o Evropský týden regionů a měst – zvážit zda-li se nechceme zapojit a spojit naše síly s nimi, jeden
z nápadů bylo zaměřit na LEADERy z MASek, téma Empowering citizens
o LEADER awards – diskuse, jestli oceňovat jednotlivé projekty, protože ty nejsou klíčové, klíčová je
metoda spolupráce, přístupy, myšlení apod.
o Požadavky na legislativní nastavení pro další období - psát návrhy zespoda, nepřipomínkovat návrhy
zpracované seshora
další GA ELARD 28.-29.5. Španělsko, Santander, Asturias (překryv s LFestem), poté GA 6.-7.10.
Švédsko, Stockholm a pak několik hodin vlakem a 3.12.2020 v Bruselu
¨- Elard vydal 2 brožury, jsou na webu www.elard.eu Elard Theme Report a Simplification
7. ENRD Contact point, 10.3.2020 Brusel, Designing LEADER for the future
Konference pořádaná ENRD, bude se ji účastnit zástupci MAS i řídích orgánů i z ČR (nejspíše Jakub
Černý, Vítek Hrdoušek, Honza Florian a další), tak na příští PS se budeme těšit na jejich poznatky.
8. Evropský venkovský parlament mladých (ERYP) a návazné aktivity, zapojení mladých, ERP/ERYP videa
z akcí
Ve dnech 29. až 31. 01. 2020 v Bruselu probíhal program členů Evropského venkovského
mládežnického parlamentu mládeže (dále také EVMP), který navazoval na uplynulé hromadné setkání
EVMP ve Španělsku. Programu se zúčastnilo celkem 14 zástupců EVMP z různých zemí Evropy. První
den byl věnován diskuzi nad dosavadní i budoucí činností EVMP, dále přípravě bodů jednání a
prezentací deklarace EVMP na druhý den. Deklarace EVMP reaguje na aktuální problematiku vstávající
z jednotlivých oblastí venkovského rozvoje a představuje výstup z posledního setkání ve Španělsku. V
průběhu druhého dne zástupci EVMP absolvovali 2 schůzky. První schůzka probíhala v sídle Evropské
Sítě pro Venkovský rozvoj, kde probíhala prezentace Deklarace a diskuze nad činností EVMP. Druhá
schůzka probíhala v prostorech Evropského parlamentu, které se zúčastnili i 3 poslanci Evropského
parlamentu.
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18.

9.

10.

11.

12.

Česká rada dětí a mládeže oslovila NS MAS. Tématem rozhovoru s ČRDM byla mládež na venkově jako
jedno z témat rural youth současného chorvatského předsednictví. MŠMT uvedlo NS MAS ČR jako
organizaci, která se systematicky zabývá mládeží na venkově, v současné době jako jediná. Vzhledem
k aktivitám, díky místním partnerstvím, např. KS Vysočina, a možnosti vyslat zástupce na EYRP, máme
možnost zkusit svolat mladé manažery MAS do 30/35 let a zjistit zájem, pobavit se s nimi o potenciálu
a potřebách mladých lidí na venkově a zda máme chuť a sílu něco změnit. Strategie pro podporu
mládeže v ČR není tvořena pro další programové období. Bylo by tedy vhodné a na místě pokusit se s
tím něco dělat. K.Kapková pošle dotazník na členy NS MAS, a zjistí, zda pracují s mládeží, zejména ve
strategii a zda jsou u nich zaměstnáni mladí do 30ti a 35ti let, kteří by se aktivně chtěli zapojit do aktivit
s jinými mladými. Půjde o společné projekty, výměny, stínování, parlamenty mládeže v případě, že
bychom se shodli např. na společném sepsání projektu v rámci Erasmus+.
Speciální setkání zaměřené na Community-Led Local Development nástroj, the Regional Studies
Association conference, v Ljubljani, 17.-20. červen 2020.
V Lublani se chystá seminář zaměřený na CLLD pod vedením Lorise Servilla (IT), bližší informace ještě
nejsou zveřejněny https://www.regionalstudies.org/news/2020-rsa-annual-conference-specialsessions/#!
Projekty spolupráce – registrace skutečného majitele
Každý projekt musí být před podáním projektu spolupráce registrován v registru skutečným majitelů
https://issm.justice.cz/obecne-informace
Balkán, výjezd Makedonie, Albánský venkovský parlament
Roman Haken jede od středy 12.2. do neděle 16.2. do Makedonie, tak nabídl možnost, aby někdo jel
s ním, na programu bude setkání s jejich Ministerstvem zemědělství. V Srbsku se tvoří MAS a podporu
jim dělají MAS chorvatské. Do Srbska bude těžké se nakontaktovat, mají blíže k Chorvatům, Slovincům,
ale i Rakušanům. Hrazeno Romanem Hekenem v rámci výjezdů z EHSV.
Chorvatská spolupráce, pracovní výjezd Tomáš Harant a výjezd za partnery Roman Haken
a) Výjezd Chorvatsko - Termin: 23. večer – 28. července večer, zdroje CSV, cca 40 účastníků, budou
preferováni členové PS MS, MASky, které prokazatelně mají již partnera v Chorvatsku, či mají
opravdu vážný zájem o spolupráci a již v tom nějaké kroky podnikly.
Trasa a MASky: čtvrtek odpoledne odjezd Praha (a další nástupní místa) - pátek ráno Dubrovnik a
okolni MASky – sobota Dubrovnik – neděle MASky a projekty v okolí, večer přejezd Mostar (setkání
s BiH LEADER komunitou?), přejezd v noci do Daruvaru – v pondělí Daruvar, česká komunita, poslanec,
MASky – večer Ludbreg MASka, nocleh/bez noclehu – denní/nebo noční přejezd do ČR, konečná Praha
Poptávka autobusu: Gusta, Kristýna, Tomáš, Roman počet km 2800 – 3000
Účastníci: MASky – manažeři, předsedové, členové ideálně zaměření na byznys, nebo mládež/
ministerstva, SZIF/ masmédia / česko-chorvatská obchodní komora/ k výjezdu pro zájemce udělat
dotazník – oblasti spolupráce, historie – zkušenosti, projektové záměry k rozpracování s Chorvaty
(Tomáš), udělat opět katalog účastníků v ČJ i EN, dopředu zadat doporučenou strukturu / prezentace
zúčastněných MAS na webu – Tomáš a Kristýna
b) Chorvati k nám akce cca pro 50 osob Chorvati i Češi a 2 školení.
c) Webové stránky http://cz-hr-lags.eu/ – potřebují jednorázovou rekonstrukci, je potřeba sehnat
finance 10.000,- Kč (zkusit CSV), dohled stále Tomáš / MAS Naděje, nejpozději do konce května.
Vytvořit link na nabídky konkrétní projektové spolupráce z obou stran. Sehnat partnera
z Chorvatska, nebo překladatele dobrovolníka (třeba i z Česka). Využít nabídky Ciprijana – že
sežene partnera.
LINC 2020
Registrace spuštěna, míst pro české účastníky je pouze cca 40, tedy je třeba se nahlásit hned 

https://www.linc2020.eu/
Češi neplatí účastnický poplatek, pouze ubytování a to hned po registraci
Členové PS MS, kteří budou chtít, tak mohou být přípravný tým pro pořádání Lincu
Počítá se s workshopy, exkurzemi, sportovními disciplínami,
LINC je i pro účastníky z ŘO, tak je aktivně zvát k účasti a registraci
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13. Stanovisko CoR CLLD, možnosti síťování a propagace
Proběhne setkání Roman Haken a Radim Sršeň a budou hledat vhodné akce, kde by bylo přínosné
prezentovat stanoviska a zapojit a vyvézt k síťování/prezentaci i členy NS MAS/PS MS
14. Tematický den MAS, jak ho zaměřit
Tematický den PS MS je plánován v další etapě projektu OPTP, tedy v období od března. Bude tedy
k projednání a plánování na dalším jednání PS MS. Témata k zamyšlení jsou: Erasmus +, Visegrádský
fond, Česko-německý fond budoucnosti.
15. Aktivity na rok 2020, výjezdy
Nestihlo se projednat.
Jednání ukončeno v 15:45, další jednání proběhne asi v dubnu a bude z velké části i přípravné na LINC.

