Praha, 12. května 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 12/19–22
12. května 2020

Termín

Místo

on-line, platforma ZOOM
Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru, náhradníci: J. Hlavatý, P. Martinů, Z. Pavlisková, M. Pošíková,
Kontrolní komise: J. Saifrtová
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Karpačová, J. Libosvár, F. Unzeitig

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:03
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Poděkoval všem, že se sešli v plném počtu a vyjádřil
naději, že příští jednání už bude možné konat naživo.
Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, že informační podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání
bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu záznam on-line jednání.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 13 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: A. Hančová, O. Večeř
Bleskovka: M. Kovářová, P. Martinů, J. Kuthanová + J. Florian
Zápis: B. 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: Nabídka školení „Mobilizace energetických komunit“ (REScoop) - doplnění do
bodu 7
1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
-

přehled plnění
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5.

NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
Novinky spojené s nouzovým stavem
Zprávy o vyjednávání nového PO
Kampaň NS MAS na podporu lokálních ekonomiky
Harmonogram interní debaty k Střednímu článku podpory vedení regionálního školství

6.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

Přehled čerpání rozpočtu k 30. 4. 2020
Přihláška MAS Šumavsko
Auditní zpráva NS MAS 2019

Akce a projekty NS MAS
-

OPTP: dopad COVID19 na rozpočet, odborný seminář k tvorbě nových strategií, nábor a činnost mentorů
MASky v obraze – příprava spuštění školení
Akademie LEADER - příprava spuštění školení

8.

Zprávy z krajů

9.

Pracovní skupiny
PS Chytrý venkov
- Stručná (aktuální) informace o stavu výběrového řízení MPO na územní koordinátory BCO
- Předběžný názor/stanovisko Výboru NS na to, zda se účastnit, popř. jakou formou, letošního ročníku
veletrhu URBIS 2020 (přesunuto na 2. – 3. 9. 2020) https://www.smartcityfair.cz/program/

10.

Různé

Usnesení 1/12: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 5. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/11
2/11
3/11
4/11

5/11

6/11
7/11

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 4. 2020
Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2019 a doporučuje
Valné hromadě NS MAS její schválení
Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2019
Výbor NS MAS bere na vědomí výsledek hospodaření NS MAS za rok 2019 ve výši
4 105,55 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho schválení a převedení do
rezervního fondu
Výbor NS MAS bere na vědomí zůstatek účtu Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta
minulých let ve výši 572 898,94 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho
převedení do rezervního fondu
Výbor NS MAS souhlasí s přesunem termínu a místa konání Valné hromady NS
MAS na 10. 11. 2020 do Kutné Hory.
Výbor NS MAS ČR pověřuje výkonného ředitele zpracováním návrhu způsobu
zapojení MAS do fungování středního článku, projednáním tohoto tématu v NS
MAS, včetně konkrétních termínů. Termín plnění: 12. 5. 2020.

Plnění
-

-

-
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Bere na vědomí:
č.

Text

1/11

Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

2/11

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 3. 2020

3/11

Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech OPTP II a MASky v obraze

4/11

Výbor NS MAS bere na vědomí předložený materiál PS Vzdělávání ke střednímu článku

5/11

Výbor NS MAS bere na vědomí zpráva pracovních skupin Program a vize, Vzdělávání a Enviro

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

1/21

Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží
konečný návrh cestovních náhrad na dubnový
Výbor
Připravit koncept organizace akce LeaderFEST

Zodpovědný

Termín

Předseda a
pokračuje
místopředsedové Termín: říjen
Výboru, kancelář
2019
7/3
Předseda a
místopředsedové
Výboru
M. Oliva: žádné novinky či změny, přípravný výbor by se měl sejít v průběhu června
4/4 Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za
PS Vzdělávání a
předpokladu samofinancovatelnosti projektu
Kancelář NS MAS
3/9

Plnění
pokračuje –
úprava
směrnic
pokračuje

pokračuje,
doplněno
úkolem 1/9
pokračuje

dává za úkol předsedovi a místopředsedům
Předseda a
průběžně, až
Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a
místopředsedové situace umožní
RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP
Výboru
V současném období jsou v řídících výborech ITI zastoupeny MAS pouze ITI Hradecko-pardubické aglomerace a
Moravskoslezském, KS NS MAS Karlovarského kraje spolupracuje i bez oficiálního zastoupení. J. Krist doporučil,
aby KS vstoupily do jednání s ITI, kde se budou připravovat programové dokumenty a řešit případné překryvy s
IROP
zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek
odloženo
2/10
Předseda Výboru
s českými europoslanci a europoslankyněmi

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.
4/20
7/3
4/4

1/8

Úkol

Termín

Plnění

spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS
MAS
připravit koncept organizace akce LeaderFEST
realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu
samofinancovatelnosti projektu

pokračuje

pokračuje

pokračuje
-

sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO
z Norských fondů

průběžně

pokračuje
pokračuje,
doplněno
úkolem 1/9
-
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Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.
1/9

1/11
2/11

Úkol

Termín

Plnění

realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za stejných
předpokladů stanovených usnesením Výboru NS MAS č.
4/4 a dle schváleného konceptu Akademie LEADER pro
přechodné období 2019 – 2021 ze dne 10. 9. 2019
kontaktovat SMS a SMO ČR ke zjištění názoru SMS a SMO
ČR ke střednímu článku.
zpracovat návrh způsobu zapojení MAS do fungování
středního článku, projednání tohoto tématu v NS MAS,
včetně konkrétních termínů

v souladu s termíny
realizace projektu
MASky v obraze

pokračuje, na
programu
jednání
pokračuje

12. 5. 2020

splněno, dnes
na programu

Termín

Plnění

Dává za úkol
Č. ú.

Úkol
2/9

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o
průběžné
dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady
informace
při výsadbě sídelní zeleně
M. Hartych – snaha o začlenění problematiky do projektu Zeleného kruhu. Cílem je, aby bylo přijato usnesení na
NSK, k čemuž zatím nebylo ze strany NS MAS pověření. Úkol pokračuje.

Dává za úkol vyjednávacímu týmu
č. ú.

Úkol

Termín

Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla termínům konání
trvalý úkol
významných akcí)
M. Hendrichová se tázala, kdy bude aktualizována tabulka. J. Kuthanová a J. Florian reagovali, že od vyhlášení
nouzového stavu proběhla pouze 2 jednání s MMR (Platforma CLLD a Meziregionální poradní skupina) formou
videokonference, kterým se nevyhnuly problémy s připojením, a proto se domnívají, že aktualizace tabulky není
nyní zapotřebí, spíše až v létě. M. Hendrichová reagovala, že po jednání NSK v Broumově došlo ke změnám v OP
TAK a OP ŽP.
1/10

1/12 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

5. NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
Novinky spojené s nouzovým stavem
12.5.2020 se J. Krist zúčastní pracovní večeře s územními partnery (SMO ČR, SMS ČR, SPOV, Asociace krajů):
– problematika úpravy dotačních titulů současného programového období na pomoc v souvislosti
s koronavirovou krizí (zejména v OP PIK). MPO má problémy s administrací velkého množství žádostí na COVID
- propad příjmů obcí (zároveň snaha nezastavovat investiční akce) a podnikatelů
- příprava nového programového období
Velké státy EU nemají vůli měnit cíle politiky EU.
Očekává se zhoršení veřejných financí po koronavirové krizi, což se může negativně odrazit na míře
spolufinancování MAS.
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Doporučení pro MAS k administraci výzev současného období: co nejrychleji vybrat kvalitní projekty
(zazávazkovat volné prostředky alokací). V případě problémů s přípravou výzev a projektů mohou MAS využívat
poradenství ze strany NS MAS.
K tématu milníků v IROP byl MAS rozeslán e-mail se „semaforem“ – sestaven mini tým ve složení J. Florian, F.
Unzeitig a P. Zádilská, který bude řešit komunikaci mezi MAS a ŘO tak, aby nedocházelo k prodlevám při přípravě
a schvalování výzev. Problémy stále přetrvávají na Vysočině (jak schvalování interních postupů, tak výzev).
Pro milníky IROP platí, že min. 55,44 % celkové finanční alokace MAS musí být k 31.10.2020 v předložených
žádostech o platbu. /Aktuální tabulka zde: https://irop.mmr.cz/cs/statistiky-a-analyzy/prehledy-projektu-avyzev./
G. Charouzek informoval, že ve výroční zprávě IROP jsou zveřejněny přehledy čerpání, CLLD má vyčerpáno
nejméně (ke konci roku 2019 pouze 21 % v proplacených projektech) a uvádějí riziko, že CLLD nedočerpá.
Ze strany KS NS MAS Středočeského kraje je poptávka po tabulkách s přehledem čerpání dotací dle katastru
jednotlivých obcí (informace pro starosty, jak se kde čerpá). G. Charouzek reagoval, že tyto tabulky si
zpracovávají sami, např. před valnou hromadou KS NS MAS Vysočina.
V MAS Středočeského kraje jsou problémy při schvalování fichí v rámci PRV – konkrétní případy budou řešeny s J.
Florianem, případně pak s P. Zádilskou.
21.5. proběhne další jednání platformy CLLD ještě v on-line režimu, poté se již očekává návrat k osobním
jednáním.
Zprávy o vyjednávání nového programového období
Standardizace (J. Florian)
- na MAS byl rozeslán dotazník k s číselníkem zájmových skupin – připomínky k číselníku je možné zaslat do 13. 5.
paní Johaně Benešové.
- dotaz na možnost prodloužení výzvy na standardizaci (nyní do 30. 9. 2020). V případě zahlcení a uzavření
systému dojde k automatickému prodloužení výzvy po dobu, po kterou byl systém uzavřen.
J. Florian doplnil, že k 30. 9. 2020 musí MAS předložit žádost o standardizaci a proces musí být dokončen do 31.
11. 2020.
Prozatím se ze strany NS MAS neplánuje konání semináře ke standardizaci. J. Florian spíše počítá s individuálními
konzultacemi, případně zpracováním FAQ.
10:54 odhlašuje se V. Hrdoušek (přítomno 12 osob s právem hlasovat)

Kampaň NS MAS na podporu lokálních ekonomiky (P. Čáp)
K iniciativě Regiony sobě – plakátovací části - se přihlásilo 95 MAS, některé další účast ještě zvažují.
K tématu proběhl také webinář Z. Guthová – Lokální ekonomika – metoda Lepení děr.
Ke spuštění je připraven web – www.regionysobe.cz, který bude sloužit k propojení lokálních producentů
s konzumenty/zákazníky v kategoriích: obchody a prodejny, potraviny a přírodní produkty, řemesla, rukodělné
výrobky, služby a stravování a ubytování. Na stránce je mapa, na které se budou zobrazovat vložení producenti,
je možné vyhledávat dle kraje, dle MAS nebo dle zaměření producenta.
Každá MAS bude mít mutaci webu např. ww.regionysobe.cz/ceskyzapad. Na mapě bude pouze území a
producenti té konkrétní MAS.
Přes web bude možné koupit voucher konkrétního producenta – vyplněním informaci se zadání zašle přímo
producentovi.
Každá MAS si zvolí vlastní přístup k tomu, koho bude prezentovat, doporučení NS MAS je oslovit členy MAS,
producenty v rámci Asociace reg. značek, organizace zapojené v lokálních destinačních agenturách, aj.
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Harmonogram interní debaty k Střednímu článku podpory vedení regionálního školství
Harmonogram interní debaty po krajích je připravován K. Kapkovou, ve spolupráci s P. Kulíškem. P. Kulíšek bude
moderátorem/facilitátorem krajských debat. Ty se uskuteční do poloviny června. Debata s prof. Veselým,
autorem Strategie vzdělávání 2030+, proběhne nejdříve na konci května. Ve 2. polovině června (předběžně 24. a
25. 6.) by měl proběhnout dvoudenní workshop vyslaných zástupců KS, vedení NS MAS a PS Vzdělávání za
účelem zpracování syntézy dle výstupů z předchozích jednání.
Na webu NS MAS samostatná stránka ke střednímu článku (www.nsmascr.cz/stredni-clanek), kde je možné získat
potřebné podklady a dokumenty k získání povědomí o tématu, harmonogram interní debaty a interní diskuzní
fórum.

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu k 30. 4. 2020
Zasláno v podkladech, přehled neobsahuje mzdy a odměny za 4/2020.
Nenastaly žádné podstatné změny, v důsledku omezení v rámci nouzového stavu se v některých kapitolách
nečerpá (pracovní skupiny, cestovné tuzemské i zahraniční, jednání Výboru, jednání s partnery, apod.).
2/12 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 4. 2020

Přihláška Místní akční skupina Šumavsko
Místní akční skupina již členem NS MAS byla, v roce 2016 ze sítě vystoupila. Neuhrazené závazky vůči NS MAS
nemá.
T. Novák reagoval, že jde o druhou MAS z Jihočeského kraje, která vstupuje do národní sítě, což je vizitkou jejího
dobrého fungování.
Přihlašuje se V. Hrdoušek (přítomno 13 osob s právem hlasovat)

Usnesení 2/12: Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS ČR přijímá Místní akční skupinu Šumavsko, z.s. za
člena Národní sítě Místních akčních skupin ČR
všichni pro
schváleno

Auditní zpráva k účetní závěrce NS MAS za rok 2019
Audit byl zahájen 30. 3. 2020 ve Varnsdorfu. Auditor si v souladu s Doporučením Komory auditorů vyžádal
doplnění přílohy účetní závěrky o ošetření vlivu pandemie na účetní jednotku a její pokračování v činnosti.
Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku
hospodaření spolku k 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.
J. Kuthanová poděkovala Kanceláři NS MAS a firmě HASLY s.r.o.
3/12 Výbor NS MAS bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2019
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7. Akce a projekty NS MAS
OPTP: dopad COVID19 na rozpočet, odborný seminář k tvorbě nových strategií, nábor a činnost mentorů
V důsledku pandemie COVID-19 se od konce března do začátku května nekonaly žádné akce, záměrem je
zintezivnit aktivity v dalších měsících.
Mentoři pro tvorbu strategií CLLD 2021-27
J. Florian připravil nábor mentorů, vč. oslovení mentorů střednědobých evaluací, kteří pracovali v loňském roce.
Někteří z mentorů mají zájem, někteří již nemají volné kapacity. Cílem je pokrýt všechny kraje, mentor může
působit ve více krajích. Dále budou působit mentoři tematičtí – k tématům, která budou ve strategiích/akčních
plánech akcentována: komunitní energetika, lokální ekonomika, aj.
Mentoři nejprve projdou školením ve spolupráci s MMR-ORP. Poté budou probíhat workshopy (snad již formou
osobních setkání) a individuální konzultace pro MAS (telefonicky, e-mailem, osobně), mentoři budou mít
uzavřenou DPP, je možné hradit cestovní náhrady, pouze dle ceníků hromadné dopravy.
MASky v obraze – příprava spuštění školení
J. Karpačová shrnula aktuální stav v projektu.
Probíhá intenzivní příprava modulu I. Ekonomika, účetnictví a právo, od ledna 2021 by se měly rozběhnout kurzy
v modulu II. Měkké a manažerské dovednosti.
Vzdělávání v obou modulech bude zajišťovat společnost Everesta. První kurzy v modulu I budou zahájeny pro
NUTS II Střední Morava (17. a 18. 6.) a Jihovýchod (23. a 24. 6.) – téma Právní minimum.
S MAS, které mají zájem o vzdělávání svých zaměstnanců je třeba podepsat čestná prohlášení o de minimis.
Prosba na MAS, aby prohlášení co nejdříve odeslaly Janě Karpačové. Zatím 3 MAS se vyjádřily, že se vzdělávání
v projektu účastnit nebudou, což je možné v průběhu realizace změnit.
Informace a přehled vyhlašovaných kurzů je možné nalézt na http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/.
V současné době probíhá příprava k výběrovému řízení na modul III. – IT dovednosti. Termín spuštění kurzů je od
září/října tohoto roku.
Akademie LEADER - příprava spuštění školení
V současné době vrcholí příprava kurzů pro obě cílové skupiny (tzv. „Nováčci“ a „Matadoři“).
Registrace bude probíhat na stránce: http://nsmascr.cz/akademieleader/. Částka na jednoho účastníka bude
přibližně 6tis. Kč dohromady za všechny tři části při účasti 18 osob. V ceně je započítáno lektorné, pronájem
prostor a drobné občerstvení. Běžnou stravu a ubytování si účastníci hradí sami. V místě školení bude zajištěno
hromadné stravování.
Termíny školení:
Nováčci:
15. - 16. 6. 2020: Úvod do LEADER a kreativní PR-Nováčci (Mgr. Zuzana Labudová a Ing. Roman Haken)
22. - 23. 7. 2020: Animace a inovace v činnosti MAS – Nováčci (Karolína Míková)
24.- 25. 08. 2020: Témata příštích období (Ing. Roman Haken, členové pracovních skupin NS MAS)
Matadoři:
8.- 9. 7. 2020 Kreativní PR a Prevence syndromu vyhoření (Mgr. Zuzana Labudová)
24.- 25. 08. 2020 Témata příštích období (Ing. Roman Haken, členové pracovních skupin NS MAS)
20.- 21. 10. 2020 Animace a inovace v činnosti MAS (Karolína Míková)
Kurzy budou probíhat v Praze a ve Středočeském kraji, přesná místa budou upřesněna v přihlašovacím formuláři.
4/12 Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech OPTP II, MASky v obraze a Akademii LEADER
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Nabídka školení mobilizace energetických komunit
M. Hartych seznámil přítomné s problematikou energetických komunit. Komunitní energetika bude v novém
programovém období velkým tématem v rámci OP ŽP, proto se o ni PS Enviro aktivně zajímá.
MAS Opavsko připravuje pilotní projekt k ověření podmínek pro vytváření energetických komunit v ČR.
V Belgii sídlí asociace, která sdružuje energetické komunity: REScoop (www.rescoop.eu). M. Hartych měl možnost
se v Bruselu v rámci účasti jednání pracovní skupiny Smart Villages při ENRD setkat s prezidentem této asociace.
Ta vyvinula metodiku mobilizace občanů, která pomáhá přijímat opatření na místní úrovni a převzít aktivní roli v
projektech energetické přeměny, včetně projektů na podporu obnovitelné energie, úspor energie, udržitelného
vytápění a mobility.
Asociace nabízí školení k mobilizaci energetických komunit. Ideou je vybrat 13 krajských koordinátorů, kteří by se
tohoto školení účastnili a problematikou se nadále zabývali. NS MAS získala nabídku na 3denní školení, cena 5 tis.
Euro (za celou skupinu) + DPH, cena neobsahuje cestu a ubytování.
S ohledem na velké náklady spojené s cestou 13 osob do Belgie je možné realizovat školení na pomezí ČR-SaskoBavorsko, kde se nacházejí elektrárny a zařízení ve vlastnictví členů REScoop, ve kterých by školení mohlo
proběhnout.
V rámci diskuze zazněly příspěvky ohledně dalších možností vzdělávání se v problematice i na území ČR (obec
Kněžice, Hnutí Duha), jde však spíše o komunální energetiku. Při přípravě energetických komunit bude zásadní
právní stránka.
M. Hartych poděkoval za náměty, kterými se bude zabývat.
B. Horáková upozornila na nutnost sledování akcí a jejich případného vlivu na DPH.
5/12 Výbor NS MAS bere na vědomí předloženou nabídku školení mobilizace energetických komunit

8. Zprávy z krajů
Karlovarský kraj
M. Hendrichová informovala, že KS vyjednává s krajem možné spolufinancování režií (IROP 4.2)
KS NS MAS Karlovarského kraje podávala projekt (téma strategické plánování obcí a jejich překážky) do 3. veřejné
soutěže programu ÉTA TA ČR, projekt nebyl podpořen. KS se rozhodla program přepracovat do 4. soutěže, která
má být vyhlášená na podzim. Na základě analýzy hodnotících posudků dospěla KS k závěru že by bylo vhodné
projekt v aplikační části realizovat na území celé ČR. KS žádá Výbor NS MAS o úvahu, zda by NS MAS nemohla být
externím aplikačním garantem. MAS by se tak lépe dostaly k výstupům projektu. KS připraví podklad k projednání
na příští jednání Výboru.
Jihomoravský kraj: v souvislosti s COVID-19 kraj uvažuje o zrušení dotace pro MAS.
V Plzeňském kraji se uvažuje o snížení dotací o cca 15 % a zrušení dotace na provoz Venkovského domu.
Jihočeský kraj: projekt Klimagreen bude prodloužen.
Olomoucký kraj: 20.5. proběhne jednání KS NS MAS Olomouckého kraje

9. Pracovní skupiny
PS Chytrý venkov (M. Oliva)
Stručná (aktuální) informace o stavu výběrového řízení MPO na územní koordinátory BCO
Výběrové řízení na koordinátory proběhlo, úspěšní kandidáti budou informováni.

Strana 9/9

Inovace v rámci SCLLD
M. Hartych informoval, že plánované 2denní jednání v rámci PS Chytrý venkov při Celostátní sítí pro venkov,
které mělo proběhnout v březnu, bylo zrušeno. Náhradní termín prozatím nebyl stanoven. PS se bude
problematikou zabývat tak, aby téma bylo zpracováno do prázdnin.
Veletrh URBIS (SMART CITY FAIR) 2020
Termín konání veletrhu byl přesunut na 2. a 3. 9. 2020. Bylo by vhodné, aby zástupce NS MAS dostal prostor mezi
přednášejícími. M. Hartych reagoval, že je možné prezentovat např. výstupy končícího projektu Venkov 3.0.
Téma bude řešeno na dalším jednání Výboru, vč. určení přínosů účasti na veletrhu.

10. Různé
Mise do Izraele
J. Hasman informoval, že k dnešnímu dni dorazilo 77 přihlášek. Většina osob je z MAS, další jsou z obcí. Zájem
navázat partnerství s izraelskými municipalitami.
Námět získat do delegace některé zástupce krajů výměnou za možnost přenosu inovací.

Konec jednání: 12:46
Další jednání Výboru se uskuteční 9. 6. 2020 od 10:00 v Praze

Ověřil dne:

1. 6. 2020

Anna Hančová

1. 6. 2020

Ondřej Večeř

