Praha, 9. června 2020

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 13/19–22
9. června 2020

Termín

Místo

NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha, budova A, 2. patro
Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů Výboru, náhradníci: P. Martinů, Z. Pavlisková, J. Hlavatý
Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, E. Malíková

1. Zahájení
Jednání zahájeno v 10:15.
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Přivítal přítomné opět při prezenčním jednání po
odmlce způsobené opatřeními v souvislosti s koronavirovou krizí.
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 10 osob s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: O. Večeř, T. Novák
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: Do bodu Různé: e-mail z ŘO OP Zaměstnanost z rána 9. 6. 2020
1.

Zahájení (Krist)

2.

Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

3.

Doplnění a schválení programu

4.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
-

5.

přehled plnění
NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
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6.

Ekonomické a provozní záležitosti
-

7.

přehled čerpání rozpočtu k 31. 5. 2020
zpráva Kontrolní komise

Akce a projekty NS MAS
-

8.

novinky spojené s postkoronavirovým vývojem
zprávy o vyjednávání nového PO
ELARD – Hlas venkova pro budoucnost Evropy

MASky v obraze – aktuality z projektu
Akademie LEADER – harmonogram a účast 1.ročníku
OPTP II – personální změny + plánované akce
Střední článek vedení regionálního školství – průběh debaty
REGIONYSOBE.cz – kampaň

Zprávy z krajů
-

Žádost KS MAS Karlovarského kraje o zapojení NS MAS do projektu připravovaného do ÉTA (TA ČR).
Projektový záměr + návrh memoranda

9.

Pracovní skupiny

10.

Různé
-

Žádost o vyjádření zájmu o výstupy projektu, překladatel M. Hartych
‐
Adaptabilita ekonomiky venkova jako nástroj efektivního řešení krizových situací
‐
Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu COVID-19 ve venkovském prostoru

-

Žádost o vyjádření zájmu o výstupy projektu, překladatel J. Krist
‐
Komplexní snižování katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru
budováním resilience na lokální úrovni

Usnesení 1/13: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 6. 2020
všichni pro
schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.
1/12
2/12

Text usnesení
Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 5. 2020
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

Bere na vědomí:
č.

Text

1/12

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

2/12

Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 4. 2020

3/12

Výbor NS MAS bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2019

Plnění
-
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4/12

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

5/12

Výbor NS MAS bere na vědomí předloženou nabídku školení mobilizace energetických komunit

Dává za úkol členům Výboru
Č. ú.

Úkol

Zodpovědný

Termín

Plnění

1/21

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

Předseda a
místopředsedové
Výboru, kancelář
Předseda a
místopředsedové
Výboru
PS Vzdělávání a
Kancelář NS MAS
Předseda a
místopředsedové
Výboru

pokračuje
Termín: říjen
2019
-

pokračuje –
úprava
směrnic
pokračuje

-

splněno

-

pokračuje

Předseda Výboru

-

7/3

4/4
3/9

2/10

Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za
předpokladu samofinancovatelnosti projektu
dává za úkol předsedovi a místopředsedům
Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a
RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP
zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek
s českými europoslanci a europoslankyněmi

odloženo

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS
Č. ú.
4/20
7/3
4/4
1/8
1/9

1/11

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
sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO
z Norských fondů
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.

pokračuje

pokračuje

pokračuje
-

pokračuje
splněno

průběžně

-

v souladu s termíny
realizace projektu
MASky v obraze

splněno

splněno

10:26 přichází V. Hrdoušek (přítomno 11 osob s právem hlasovat)

Dává za úkol
Č. ú.
2/9

Úkol

Termín

Plnění

PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o
dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady
při výsadbě sídelní zeleně

-

průběžné
informace
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Dává za úkol vyjednávacímu týmu
č. ú.
1/10

Úkol

Termín

Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla termínům konání
významných akcí)

trvalý úkol

1/13 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 postkoronavirovým vývojem, Zprávy o vyjednávání nového programového období
12. 5. 2020 proběhlo jednání územních partnerů. NS MAS se připojila k iniciativě SMS ČR, SMO ČR a SPOV za
podpory Libereckého a Pardubického kraje „Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech“
z téhož dne a vyzvala vládu ČR, aby peníze na pomoc malým a středním podnikům nebyla brána z prostředků obcí
a krajů.
Koronavirová krize má výrazné dopady do ekonomiky. Stát připravuje opatření zaměřená na šetření, proto lze
očekávat, že se tato opatření dotknou i rozpočtů MAS.
10. 6. 2020 se uskuteční jednání s ŘO OPTP a dalšími zástupci MMR k přípravám a financování nového
programového období.
Běží přípravy víceletého finančního rámce. V minulém týdnu byl zveřejněn vyjednávací návrh Evropské komise základní rozpočet EU byl mírně navýšen na 1,1 bilionu Euro + cca 750 mld. na hospodářskou pomoc ekonomice
(kombinace dotací a úvěrů). ČR by mělo připadnout 20 mld. Euro (ze základního rozpočtu).
Důležité bude, jak se k návrhu postaví vlády jednotlivých zemí EU. Vzhledem ke zpožděním se očekává spuštění
programového období v roce 2022. Od německého předsednictví EU se očekává výrazné zrychlení ve
vyjednávání.
10:45 přichází M. Hartych (přítomno 12 osob s právem hlasovat)
Standardizace MAS
- výzva je vyhlášena do 30. 9., pokud bude potřeba, bude možné výzvu prodloužit.
- NS MAS vyzývá MAS, aby podklady vkládaly do systému co nejdříve, aby se odzkoušel systém.
- P. Martinů informovala, že MAS Hlinecko již v systému pracuje, potýkala se s technickými problémy
- 11. 6. 2020 proběhne aktualizace systému, která by měla odladit technické problémy
- NS MAS připraví FAQ ke standardizaci
OPTP (režie)
- ŘO OPTP požádal NS MAS o sdělení minimálního objemu pracovníků k fungování MAS. Úkolem MAS však není
jen zajistit síly pro administraci, ale také animaci. Režie budou tvořeny kombinací přímých a nepřímých nákladů.
Objem prostředků v OPTP nebude na financování režií MAS ve všech navrhovaných operačních programech
stačit.
- NS MAS trvá na 100% financování režií MAS
- jednání proběhne 10. 6. 2020
Přítomní se shodli, že MAS musí mít určitý minimální počet úvazků pro CLLD, není možné, aby 1 zaměstnanec měl
na starosti např. 3 operační programy.
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Příprava strategií CLLD
- výzva na přípravu koncepční části bude vyhlášena buď v 10/2020 ve starém systému, nebo v 1/2021 v novém
systému MSSF
- NS MAS v rámci projektu OPTP II vybrala 13 mentorů v krajích + 5 tematických mentorů, kteří se budou zabývat
průřezovými tématy. Workshop s MMR-ORP pro mentory proběhne 11. 6. 2020. Po proškolení mohou mentoři
zahájit poradenství pro MAS, včetně pořádání workshopů.
Úkol – aktivovat vyjednavače, k dalším jednáním k novému programovému období.
Současné období – aktuální informace (J. Florian)
MMR-ORP sdělilo, že nejsou dokončeny evaluace všech MAS - chybí Mikulovsko.
Zprávy o plnění integrovaných strategií (ISg) chybí od MAS Hustopečsko, Mikulovsko a Rozvoj Kladenska a Prahy
– západ.
MMR-ORP aktualizovalo postupy pro korespondenční jednání – již nelze započítávat video semináře pro žadatele
a příjemce do indikátorů v IROP 4.2. Jsou podněty z krajů, některé MAS žádají zachování pořádání on-line
seminářů v rámci indikátorů. Je možné o tom s MMR-ORP ještě jednat.
PRV
- proběhne úprava pokynů pro změny strategií – jde o drobná upřesnění
- uvažuje se o prodloužení současného období o 2 roky – výzvy budou pokračovat, je předčasné upravovat
alokace mezi fišemi
- financování prodloužení bude z nového období v poměru 1/7 či 2/7 (dle délky prodloužení současného období)
- nejasná situace u obcí, které se rozhodnout přesunout do jiné MAS pro budoucí období
M. Hendrichová požádala, zda by bylo možné vyjednat, aby se obec počítala již do nového území. Dle J. Floriana
to nebude možné, prodloužení současného období bude podporovat stávající strategie MAS ve stávajícím území.
IROP
- byla rozeslána aktualizovaná verze semaforu – dle aktuálního stavu milníky pro rok 2020 nesplňuje 153 MAS.
Upozornění na 15 nejslabších MAS, kterým by hrozilo odebrání alokace.
- v komunikaci s ŘO při řešení uznávání interních postupů, kontrolních listů, aj. pomáhá Filip Unzeitig, je možné
se na něj nadále obracet.

ELARD – Hlas venkova pro budoucnost Evropy (J. Florian)
ELARD pod vedením švédské prezidentky Marion Eckhardt zpracoval „Hlas evropského venkova pro budoucnost
Evropy“ http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/05/The-voice-of-rural-europe_final.pdf a požádal členy
ELARD k distribuci materiálu. Jde o vizi, jak by se Evropa mohla poučit z krizí a na jaké aktivity a témata by se
měla orientovat.
Dále ELARD distribuoval průzkum Španělské sítě pro rozvoj venkova na téma „Jaké venkovské prostředí chcete?“
Jde
o
průzkum
pro
širokou
veřejnost,
český
překlad
je
umístěn
na
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_czech.html. ELARD by rád využil výsledky průzkumu.
Diskuze
O. Večeř se dotazoval ohledně nutnosti schválení územní působnosti MAS valnou hromadou (VH). Je vhodné
schválení VH, v případě změny hranic MAS je schválení VH je nutné.
Dále požádal o aktualizace tabulky stavu vyjednávání. J. Florian přislíbil schůzku/jednání vyjednavačů během
měsíce, poté dojde k aktualizaci tabulky.
M. Oliva požádal, zda by bylo možné zveřejnit/rozeslat tabulku, kolik prostředků z evropských fondů plynulo do
území MAS (mimo PRV). J. Libosvár reagoval, že uvedená tabulka je na webu NS MAS – zaheslované části pro
členy.
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2/13 Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o činnosti a aktivitách za uplynulé období

Dává za úkol vyjednávacímu týmu NS MAS
č. ú.
1/13

Úkol

Termín

aktivovat činnost vyjednávacího týmu NS MAS k dalšímu vyjednávání

31. 7. 2020

6. Ekonomické a provozní záležitosti
Přehled čerpání rozpočtu k 31. 5. 2020
Ve spolupráci s účetní a kontrolní komisí je řešena problematika DPH – jednak u služeb, které nakupujeme
v zahraničí (zejména nástroj pro on-line vedení konferencí ZOOM), ale plnění je v ČR, a jednak u členských
příspěvků. Existuje možnost, že z členských příspěvků hrazených ELARD, PREPARE a ECOLISE budeme muset
odvádět DPH, což zejména v případě ELARDu je podstatná částka, se kterou v rozpočtu počítáno nebylo.
Konzultace s účetní firmou a daňovým poradcem.
Vzhledem k tomu, že je naplněna položka rozpočtu PR – publicita a propagace, kancelář připraví změnu rozpočtu
na Výbor 7/2020.
3/13 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 5. 2020

Zpráva Kontrolní komise
Kontrolní komise se sešla 20. 5. 2020 v Praze za účasti P. Brandla, M. Hruškové, M. Šejnohové a J. Saifrtové. J.
Kmoníček byl omluven.
Rozpočet za 1. čtvrtletí byl v některých položkách čerpán méně – s ohledem na koronavirovou krizi.
K. komise se seznámila s účetní závěrkou za rok 2019, vč. auditu a konstatuje, že zobrazuje odpovídající stav
účetnictví.
Není zpracována výroční zpráva NS MAS – bude předložena na další jednání K. komise na podzim.
Z doporučení přetrvává požadavek na větší vhled Výboru do kontroly hospodaření. K tématu reagovala J.
Kuthanová - dle předchozích dohod z Výboru NS MAS se na každém jednání výboru NS projednává aktuální
čerpání jednotlivých položek rozpočtu vč. % čerpání. J. Kuthanová je jako členka Výboru NS a současně
místopředsedkyně NS MAS pověřena průběžným sledováním čerpání, veškeré výdaje (mimo drobné výdaje
v pokladně) schvaluje J. Kuthanová a informace je zasílána i J. Kristovi. Žádný další člen Výboru neprojevil zájem
o podrobnější sledování hospodaření, jelikož je tato kontrola dostatečná.
Současný rozpočet je nadále sestaven podle typu výdajů, tato struktura je komfortnější a přehlednější pro členy
Výboru.
Další jednání Kontrolní komise proběhne v září, tématem jednání bude kontrola hospodaření za 1. pololetí 2020
a výroční zpráva NS MAS za rok 2019.
4/13 Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise ze dne 20. 5. 2020
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7. Akce a projekty NS MAS
MASky v obraze – aktuality z projektu
Informace o proběhlém hlasování per-rollam – dodatek č. 1 a č. 2 příkazní smlouvy s Centrem rozvoje Česká
Skalice
Výbor NS MAS hlasoval formou per-rollam ve dnech 26.5 – 2.6. 2020 o uzavření/neuzavření dodatků č. 1 a 2
s Centrem rozvoje Česká Skalice – organizátora výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů v projektu.
Usnesení per-rollam 1/2: Výbor NS MAS schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Centrem rozvoje Česká
Skalice o.p.s. (CČS) uzavřené dne 17. 9. 2019 ve znění, v jakém byl předložen k hlasování, a pověřuje předsedu
Výboru NS MAS k jeho podpisu
pro: 8, proti: 2, zdržel se: 3
schváleno

Usnesení per-rollam 2/2: Výbor NS MAS schvaluje Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s Centrem rozvoje Česká
Skalice o.p.s. (CČS) uzavřené dne 17. 9. 2019 ve znění, v jakém byl předložen k hlasování, a pověřuje předsedu
Výboru NS MAS k jeho podpisu
pro: 7, proti: 3, zdržel se: 3
Problematika dvojího financování
Dle depeše příslušných manažerů MPSV v rámci výzvy 110 ze dne 26. 5. 2020 není možné školit zaměstnance,
jejichž mzdy jsou hrazené z veřejných zdrojů (evropské dotace, národní dotace, aj.).
S ohledem na tuto informaci byly zrušeny první plánované semináře.
Probíhá intenzivní komunikace J. Karpačové s příslušnými pracovníky MPSV. Dle názoru NS MAS nemá stanovisko
MPSV oporu v pravidlech a defacto je v rozporu i s dalšími podpořenými projekty jiných střešních organizací.
Ke dvojímu financování nedochází – zaměstnanci MAS nemají hrazený mzdový příspěvek v rámci projektu.
Akademie LEADER - příprava spuštění školení (J. Hasman)
První běh AL pro nováčky i matadory je připraven. Oba moduly jsou naplněny (18 účastníků v každém modulu).
Z Rady manažerů se účastní ti členové, kteří se na konkrétní termín přihlásili jako první.
První dva dny školení pro nováčky proběhnout v příštím týdnu – 15. a 16. 6. 2020 v Praze, Toulcově dvoře.
Obě skupiny se setkají 24. a 25. 8. 2020 v Dolních Břežanech, kde se bude konat školení „Témata příštích období“,
ale také proběhne setkání se starostou D. Břežan Ing. Věslavem Michalikem a PR manažerem ELI Beamlines
Michalem Víchem.
Po ukončení školení bude připravena evaluace na základě vyhodnocení dotazníků od účastníků. Pokud bude
zájem, budou se kurzy v roce 2021 opakovat. Je možné do kurzů zařadit další témata.
Aktuální informace jsou na www.nsmascr.cz/akademieleader.
P. Martinů reagovala, že z území Pardubického kraje je zájem o školení k problematice Smart Villages.
OPTP II – personální změny + plánované akce
Finalizuje se vypořádání Zprávy o realizaci a žádosti o platbu za 2. etapu
K. Kapková k 31. 5. 2020 ukončila pracovní poměr v projektu. Činnosti ve prospěch pracovních skupin převezme
K. Kovářová a E. Malíková.
V dalších 2 etapách projektu se očekává 2x setkání odborných pracovních skupin a uspořádání 2 tematických dnů
pracovních skupin. Na podzim může proběhnout tematický den k problematice Smart Villages.
Odborný seminář pro mentory nových strategií proběhne 11. 6. 2020 od 11:15 do 14:15, prostřednictvím MS
TEAMS organizuje MMR – ORP (účast R. Nikischera).
Workshopy ke střednímu článku vedení regionálního školství proběhnou v rámci tematických dnů: 15. 6. 2020
Praha (Campus Hybernská) a 24. - 25.6. Lobeč (zámek).
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Nadále trvá možnost pozvat konzultanty F. Unzeitiga a P. Zádilskou na jednání KS MAS k řešení problematiky
současných OP.
Střední článek vedení regionálního školství – průběh debaty (P. Čáp)
1. 6. 2020 proběhla on-line debata s prof. Arnoštem Veselým (předseda expertní skupiny MŠMT ke Strategii
vzdělávací politiky do roku 2030). Debata pozitivně hodnocena.
15. 6.2020 proběhne diskuze s územními partnery za účasti klíčových organizací: Mgr. Jaromír Beran (Kabinet
ministra MŠMT), PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (náměstek ústředního školního inspektora), Mgr. David
Šimek (starosta města Svitavy, předseda školské komise SMO ČR), Mgr. Oldřich Vávra (starosta obce Tupesy,
předseda PS pro školství a sport SMS ČR), Ing. Jaroslav Jirásko, MBA (ředitel ZŠ Lázně Bělohrad, viceprezident
Asociace ředitelů ZŠ).
24.a 25. 6. 2020 – závěrečný workshop, Lobeč.
V rámci KS MAS debaty proběhnou ještě v Jihočeském, Královehradeckém, Olomouckém, Zlínském a Plzeňském
kraji.
J. Kuthanová a O. Večeř poděkovali kanceláři NS MAS, zejména P. Čápovi za realizaci debat a jednání
k problematice.
Prosba na KS MAS, aby poslaly zástupce jak na debatu 15. 6. 2020, tak na závěrečný workshop do Lobče 24. a 25.
6. 2020.
Nominace NS MAS ČR do pracovní skupiny MAP III
Do pracovní skupiny MŠMT pro MAP III byla nominována Jana Kuthanová (Hradecký venkov), Markéta Pošíková
(MAS Podlipansko), Karel Straka (MAS Sdružení Západní Krušnohoří). První schůzka je svolána na 22. 6. 2020.
REGIONYSOBE.cz – kampaň (P. Čáp)
Vzhledem k velkému počtu dotazů byl na http://nsmascr.cz/kampan-regiony-sobe/ vytvořen seznam FAQ – jak
vyplňovat producenty, které producenty vkládat, jaký bude další pokračování kampaně atd.
K 9. 6. 2020 bylo zadáno 761 producentů. Kampaň podpořilo na svých FB stránkách MZe a MMR + IROP.
Cílem je, aby každá MAS zadala alespoň 18 producentů ve svém území (ideálně 3 producenti v 6 kategoriích).
Zaměření kampaně:
1) Každá MAS si může propagovat producenty ve svém území, např. www.regionysobe.cz/boskovickoplus
2) Celorepubliková kampaň spuštěná před letními prázdninami – kampaň zacílena na krajská města a jejich
obyvatele, kteří budou vyjíždět na dovolenou na venkov
+ podpora kampaně v Hospodářských novinách, případně snídaně s novináři
Celorepubliková kampaň může být spuštěna ve chvíli, kdy bude území pokryto, nyní se v ní nachází velké
množství bílých míst.
Výzva pro členské MAS k zapojení se do kampaně. Dosud si profil pro zadávání producentů vytvořilo 99 MAS, 68
MAS nezareagovalo.
M. Kovářová informovala, že informovala MAS v Pardubickém kraji, mnohdy bez zpětné vazby.
M. Oliva uvedl, že KS MAS Středočeského kraje bude téma probírat na jednání v pátek 12. 6. 2020.
12:44 odchází J. Kuthanová (přítomno 11 osob s právem hlasovat), vedení jednání Výboru přebírá J. Florian
O. Večeř odkázal na Asociaci regionálních značek, MAS jsou koordinátory regionálních značek jen v některých
regionech, vázne spolupráce s dalšími koordinátory.
J. Krist reagoval a uvedl, že MAS Opavsko vkládá 3 typy producentů: členové MAS, držitelé regionální značky
Opavsko, producenti turistické destinace.
Nevyjasněno, zda musí být producent o zveřejnění v kampani informován. Např. držitelé regionálních značek
mohou mít s koordinátory reg. značek podepsaný souhlas o propagaci.
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KS MAS Pardubického kraje se spojila s reg. kanceláří Hospodářské komory, která aktivitu podporuje a ráda by se
do budoucna více zaměřovala na podporu podnikání na venkově.
J. Krist dále informoval, že proběhlo jednání s Asociací malých a středních podniků – paní předsedkyní
Svobodovou, která kampaň velmi kvitovala.
V. Hrdoušek doporučil spojení s Centrálou cestovního ruchu Czechtourism – propagace přes destinační
managementy.
M. Hartych doporučil, s ohledem na zacílení na turisty, zapojení služeb cestovního ruchu – muzea, zámky,
expozice atd.
Usnesení 2/13: Výbor NS MAS dává úkol zástupcům KS MAS k vyzvání členských MAS zintenzivnit vkládání
producentů tak, aby do 15. 6. 2020 každá MAS vložila 20 producentů do kampaně Regiony sobě
pro: 7, proti: 1, zdržel se: 3
schváleno
Dává za úkol zástupcům KS MAS
č. ú.
2/13

Úkol

Termín

vyzvání členských MAS zintenzivnit vkládání producentů tak, aby do 15. 6. 2020
každá MAS vložila 20 producentů do kampaně Regiony sobě

15. 6. 2020

5/13 Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech a akcích MASky v obraze, Akademii LEADER,
OPTP II.

8. Zprávy z krajů
Žádost KS MAS Karlovarského kraje o zapojení NS MAS do projektu připravovaného do ÉTA (TA ČR)
Název projektu: Překážky efektivního využívání nástrojů strategického plánování obcí, inovace implementace
strategických plánů obcí
Žadatel: KS MAS Karlovarského kraje, partneři ZČU v Plzni (katedra sociologie), ABRI s.r.o. (regionální rozvojová
agentura)
Cíl projektu: vytvoření návrhu, pilotní ověření a následná implementace do praxe nového (či inovovaného)
postupu strategického plánování na úrovni obcí
Projekt nebyl podpořen ve 3. výzvě ÉTA. Hodnotitelé doporučili rozšíření šíření výstupů projektu do většího
území (původně pouze v Karlovarském kraji)
KS MAS Karlovarského kraje požádalo o přistoupení NS MAS do projektu v roli externího aplikačního garanta do
5. výzvy ÉTA (podání září-říjen 2020). Činnost by spočívala v předávání získaných výstupů do ostatních MAS +
pomoc s vyhledáním příkladů dobré praxe, 0,1 úvazku, případně DPP. Ke spolupráci by bylo uzavřeno
memorandum.
M. Hartych vznesl připomínku k návrhu memoranda – šíření výstupů projektu není součástí návrhu projektu. M.
Hendrichová reagovala, že výstupy projektu mají být šířeny následně, po skončení projektu.
Závěr: M. Hendrichová upřesní nejasné skutečnosti k projektu a ten bude předložen na červencové jednání
Výboru.
6/13 Výbor NS MAS bere na vědomí záměr projektu KS MAS Karlovarského kraje
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Moravskoslezský kraj: jednání KS proběhlo 8. 6. 2020, kraj podpoří MAS 300 tis. Kč na přípravu analytické části
strategie.
Jihočeský kraj – změna v území MAS Krajina srdce (středočeská část MAS se oddělí a vznikne nová MAS na území
Středočeského kraje), bílé místo po bývalé MAS Lužnicko bude pravděpodobně zapojeno do stávající MAS, vstup
města Český Krumlov do MAS
Středočeský kraj – Dolní Pojizeří, z.s. se spojí s MAS Polabí, vzniká MAS Voticko, Mníšecko
Olomoucký kraj - probíhají jednání o finanční podpoře provozu MAS z rozpočtu Olomouckého kraje – pro rok
2021 60 tis. Kč/MAS, pro roky 2022 a 2023 200 tis. Kč/MAS
Jihomoravský kraj – příspěvek z kraje se snížil: pro rok 2020 50 tis. Kč/MAS. V. Hrdoušek požádal, zda by na
stránkách NS MAS mohla být tabulka čerpání prostředků dle OP v CLLD za kraje.
Proběhla diskuze o možnosti vyjednávání s Asociací krajů o jednotné podpoře MAS, z diskuze nevzešel žádný
úkol.
13:53 odchází T. Novák (přítomno 10 osob s právem hlasovat)

9. Pracovní skupiny
Pracovní skupina Chytrý venkov
V minulém týdnu proběhlo jednání řídícího Výboru BCO za účasti územních koordinátorů. Účastnil se i M. Oliva.
Nejsou obsazeny pozice ve 3 krajích – Ústecký, Liberecký a Královehradecký Bude vyhlášena nová výzva na
územní koordinátory v těchto krajích.
Řídící výbor má zájem o spolupráci s NS MAS – osvětová činnost k problematice, zejména pro starosty.
BCO územní koordinátoři za NS MAS v krajích: Středočeský, Vysočina, Plzeňský, Pardubický, Jihočeský a
Karlovarský
Usnesení 3/13: Výbor NS MAS nominuje Miloslava Olivu jako zástupce NS MAS ČR do Řídícího výboru BCO
všichni pro
schváleno
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
S ohledem na nejasný program se účast prozatím potvrzovat nebude.
Návrh na konání semináře inovace ve strategiích SCLLD – pravděpodobně v některém termínu LINC 2020.
Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce
Jednání pracovní skupiny proběhne v termínu 22. a 23. 6. 2020 v Kraskově (Třemošná)
Valná hromada PREPARE (15. 5 2020 on-line, G. Charouzek)
PREPARE je organizací, která šíří problematiku rozvoje venkova a metody LEADER zejména do oblasti Balkánu a
Černého moře.
- došlo k rozšíření řídícího výboru, který chce být více aktivní a akceschopný
- připravována témata pro rok 2020 – podpora a servis členům, nové webové stránky, znovuvydávání
newsletterů
- rozpočet cca 6,5 tisíce Euro z členských příspěvků, příprava a realizace projektů
- přijata Moldavská síť rozvoje venkova
- příprava Evropského venkovského parlamentu v roce 2021, který proběhne v Polsku
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10. Různé
Žádost o vyjádření zájmu o výstupy projektu (M. Hartych)
Adaptabilita ekonomiky venkova jako nástroj efektivního řešení krizových situací
Projekt předkládán do 4. výzvy ÉTA TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí do 15. 6. 2020.
Hlavní uchazeč: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Výzkumní partneři: JČU, Ekonomická fakulta, UJEP – Sociálně-ekonomická fakulta (dr. Hlaváček)
Cílem projektu: vyvinout metodiku – sadu postupů, která bude přispívat ke zvýšení efektivnosti řešení krizových
situací prostřednictvím zvýšení adaptibility podnikatelů a zaměstnanců, jakož i připravenosti a akceschopnosti
činitelů veřejné správy ve venkovských oblastech v případě, že nastane krize.
Zapojení NS MAS: vyjádření zájmu o výstupy projektu (certifikovaná metodika) prostřednictvím dopisu o
vyjádření zájmu
Do projektu bude zapojena MAS Třeboňsko, MAS Český Sever, MAS Železnohorský region, kde bude probíhat
část kvalitativního výzkumu a pilotní implementace.
V závěru projektu proběhne workshop i pro zástupce MAS.
Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu COVID-19 ve venkovském prostoru
Projekt předkládán do 4. výzvy ÉTA TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí do 15. 6. 2020.
Hlavní uchazeč: TU Liberec, Ekonomická fakulta
Cíl: připravit udržitelný metodický rámec pro hodnocení hospodářské resilience regionu vůči negativním jevům s
možností vymezení stupňů schopnosti a dovednosti přizpůsobovat se nepříznivým a náročným situacím
Zapojení NS MAS – vyjádření zájmu o výstupy projektu (certifikovaná metodika), účast v externí expertní pracovní
skupině (společně se zástupci ASMP a MMR), workshopy
Budou zapojeny i vybrané MAS, zatím nejsou známy.
Žádost o vyjádření zájmu o výstupy projektu (J. Krist)
Komplexní snižování katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na
lokální úrovni
Projekt předkládán do 4. výzvy ÉTA TA ČR (COVID výzva) s termínem odevzdání žádostí do 15. 6. 2020.
Hlavní uchazeč: VŠB Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Výzkumní partneři: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha
Další partneři: Hasičský záchranný sbor
Cíl: soustředit, zpracovat a využít zkušenosti (zkušeností MAS, obcí, DSO, aj.) z epidemie COVID19 a s ní
spojeného krizového řízení se soustředěním na lokální úroveň a vypracovat metodiku, která bude umožňovat
zájemcům z řad MAS a obcí zvýšit resilienci na jejich území, a to nejen ve vztahu ke zdravotním rizikům, ale také
k ostatním hrozbám.
Zapojení NS MAS – vyjádření zájmu o projekt. MAS jsou cílovou skupinou projektu.
Usnesení 4/13: Výbor NS MAS vyjadřuje podporu a vyjadřuje zájem o výstupy projektů: Adaptabilita ekonomiky
venkova jako nástroj efektivního řešení krizových situací, Aspekty resilience ekonomických subjektů v kontextu
COVID-19 ve venkovském prostoru, Komplexní snižování katastrof epidemiologického, přírodního a technického
charakteru budováním resilience na lokální úrovni
všichni pro
schváleno
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OP Z – e-mail ŘO
- 9. 6. 2020 ráno tj., dnes přišel mail, že další výzvy pro MAS se vyhlašovat nebudou, budou se financovat
projekty v zásobníku (pravděpodobně po prázdninách).
- NS MAS připraví průzkum, kolik prostředků MAS dle jejich názoru zbývá k vyhlášení dle akceptačních dopisů,
aby bylo možné otevřít jednání s ŘO OP Z. Ve Středočeském kraji již průzkum začal, zbývá cca 15 mil. Kč u 11
MAS, které informace poskytly.
- J. Hlavatý upozornil, že v akceptačním dopise OP Z je nesoulad s aktuálním stavem v OP Z - v akceptačním
dopise je vedeno, že MAS realizuje strategii v souladu s přílohami akceptačního dopisu – finanční plán a plán
výzev, ve kterých je plán až do roku 2022.
Dává za úkol zástupcům KS MAS
č. ú.
3/13

Úkol

Termín

zjistit od členských MAS objem nevyčerpaných alokací v OP Z dle návrhu tabulky
zaslané J. Florianem

19. 6. 2020

Konec jednání: 14:19
Další jednání Výboru se uskuteční 14. 7. 2020 od 10:00 v Olomouci

Ověřil dne:

10. 7. 2020

Tomáš Novák

7. 7. 2020

Ondřej Večeř

