
 

 

 

 
 Praha, 12. Listopadu 2013 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: Marcela Pánková, Miroslav Makovička 
 

Jednání zahájeno v 10:00 

Z jednání pořízen audio záznam. Za kontrolní komisi se účastnila její místopředsedkyně Galina Čermáková. 

Zahájení provedl předseda František Winter a požádal přítomné o doplnění programu – zpráva místopředsedy 

Jiřího Krista z RV NNO, darovací smlouvy NS MAS. 

Florian byl omluven z důvodu účasti na Podvýboru LEADER při Evropské síti pro rozvoj venkova a návazného 

workshopu „Financování LEADERu/CLLD – Příležitosti a praktické příklady“ v Bruselu. 

Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (9 členů). 

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání   

Usnesení 1/50: Výbor NS MAS doporučuje podporu vyjednávání prostřednictvím daru nebo dobrovolného příspěvku, jehož 

schválení nevyžaduje svolání mimořádné Valné hromady. Současně budou výstupy vyjednávání poskytovány pouze MAS, 

které se podílejí na financování vyjednávacího týmu. 

Usnesení 2/50: Výbor NS MAS schvaluje jako svoje členy Místní akční skupinu Mezilesí a MAS Královédvorsko. 

Usnesení 3/50: NS MAS ČR podporuje předsednictví NS MAS v mezinárodní organizaci ELARD za podmínky zajištěného 

financování. Současně bude před rozhodnutím předložen rozpočet ELARD včetně členských příspěvků a plánovaných aktivit 

na listopadovém jednání (zajišťuje PS Mezinárodní spolupráce). V rámci prosincového jednání bude projednán závazek 

předsednictví NS MAS. 

Usnesení 4/50: NS MAS ČR schvaluje, že pro příští plánovací období zváží účast zástupců NS MAS v hodnotitelských komisích a 

s tím související případné nastavení pravidel. 

Usnesení 5/50: Vedoucí PS LEADER svolá a současně proběhne nejpozději do konce října jednání PS LEADER mimo jiné k 

připomínkování certifikace, pravidel PRV OSY IV., návrh pravidel do dalšího období, definici zásadních trendů na vyjednávání 

ke standardům, definování současné pozice NS MAS pro certifikaci apod. 

Usnesení 6/50: NS MAS ČR schvaluje účast dvou zástupců NS MAS na akci OECD v rámci předloženého rozpočtu max. 18 tis. 

Kč. 

Usnesení 7/50: Výbor NS MAS souhlasí s pokračováním vyjednávání a s uzavřením smlouvy na poskytování poradenských 

služeb s koordinátorem Vyjednávacího týmu na etapu od 1. 9. 2013 do 31. 3. 2014 v celkové výši 508 200 Kč. Výbor NS MAS 

pověřuje předsedu podpisem této smlouvy. 

Usnesení 8/50: Výbor NS MAS souhlasí s podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci s AOPK. 
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Kontrola plnění úkolů z minulého jednání   

 
 

Členům výboru  

Úkol 6/42: Zasílání podkladů z Valných hromad Krajských sdružení – zápisy. 

Zodpovídá: zástupci KS 

Termín: jednání 2/2013 

Nedodal kraj Plzeňský, termín zaslání jednání 12/2013 

Tajemnici 

Úkol 2/48: Jednání s ČSÚ o možnosti poskytnutí dat centrálně. 

Termín: ihned 

Zodpovídá: tajemnice 

Pokračuje, základní informace o postupu poslány všem MAS emailem. Po jednání Výboru bude jednání zástupců 

NS MAS přímo se zástupci CSÚ o formě poskytnutí dat. 

Úkol 3/48: Získat podkladová data SRR a informace od AOPK. 

Termín: ihned 

Zodpovídá: tajemnice 

Zatím data nepředána, jednání pokračují 

Úkol 1/50: Rozeslat aktualizovanou tabulku příspěvků na vyjednávání včetně jejich čerpání a aktualizované 

zprávy o vyjednávání. 

Termín: jednání 11/2013 (a dále průběžně) 

Zodpovídá: Špiková, Pošmurný 

Splněno 

Úkol 2/50: Rozeslat členům informaci o možnosti zasílat příspěvky na vyjednávání dle různých forem (dle 

účetnictví - dary, dobrovolné příspěvky apod. – bude blíže definováno). 

Termín: do 31. 10.  

Zodpovídá: Špiková 

Upřednostňována forma darovací smlouvy jako v roce 2012 

Splněno 

Úkol 4/50: Rozeslat aktualizaci tabulku plánovaných podpor dle krajů.  

Termín: ihned  

Zodpovídá: Špiková  

Splněno 

Ostatním 

Úkol 4/47: Vyjednáváním zjistit podrobnější informace o možnosti prodloužení období pro PRV OSA IV. 

Termín: ihned 

Zodpovědný: Winter, Krist a Florian 

Pokračuje, více viz zápis 

Úkol 3/49: Prověřit zapojení NS MAS do přípravy OP přeshraniční spolupráce. 

Termín: ihned 

Zodpovídá: Pošmurný 

Pokračuje 

Úkol 5/50: Ze strany PS MS bude vedeno jednání o rozpočtu, úspor rozpočtu, činnosti, hrazení cest, definic cílů, 

plánu aktivit pro rok 2014 a 2015 pro organizaci ELARD. Hlavní jednání budou vedena za účasti předsedy NS MAS 

nebo jiného pověřeného zástupce NS MAS a zástupce ELARD. 
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Termín: do jednání v listopadu 

Zodpovídá: Charouzek, Sršeň (PS MS) 

Viz dále v zápise 

Splněno 

Úkol 6/50: KS mohou připomínkovat návrh v rámci svých MAS a do konce října zasílat zpět PS Stanovy 

připomínky z Výboru, která je zapracuje. Na dalším jednání bude předložena další verze Stanov, která bude opět 

diskutována. 

Termín: do jednání v listopadu 

Zodpovídá: členové Výboru a PS Úpravy stanov 

Splněno 

2. Zprávy o činnosti za uplynulé období 

Zpráva předsedy (Winter)  

V úvodu předseda přednesl informace k projektu Zelená úsporám – dne 17. 10. bylo obdrženo vyjádření 

k dotazování NS MAS. Dle vyjádření byl spisový materiál byl dne 7. 5. 2013 odložen, tzn. že nebylo shledáno 

podezření z podvodu. 

19. 10.   Varnsdorf   MAS Šluknovsko  jednání s ministrem zemědělství Tomanem a 

ministrem vnitra Pecinou – jednání s ministrem zemědělství a účast na KS MAS Ústeckého kraje. Z jednání 

vyplynula informace, že je ze strany MZe plánována podpora MAS v přechodném období v roce 2014/2015. 

Dalším bodem jednání bylo předsednictví NS MAS v ELARD. V rámci podpory MAS je plánováno využití OP TP, 

které však musí být schváleno EK. Návrh byl projednáván na MV. V rámci ELARD nelze počítat s představou přímé 

podpory, ale možná nějakého alternativního projektu.  

K jednání se připojila Čarková 

4. – 5. 11.  Skalský dvůr  jednání ČMSZP a zástupců ministerstev a dalších zemědělských organizací – 

prezentace NS MAS prostřednictvím tajemnice, večerní jednání u kulatého stolu za účasti ministra 

5. 11.  Praha  magistrát Hl. města Praha  jednání regionálních partnerů, účasten Sršeň za SMS 

a také Pošmurný za NS MAS, stále se diskutuje o ITI krajů a IPRÚ měst.  

6. 11.   Praha Monitorovací Výbor  připomínkování některých nevržených usnesení - přesuny 

alokací v OSE III., NS MAS návrh na kulturní dědictví, usnesení MV byl po diskuzi odsouhlasen přesun na rozvoj 

mikropodniků. Dále připomínka, že pro MAS by měly být vyhlášeny výzvy pro 20. kolo (pro IV.1.2.) až nad 100 tis. 

Kč a zůstatek do 100 tis. Kč by byl převeden do IV.1.1., za předpokladu limitu 20 % (MZe přijalo podnět).  

Podpora MZe - ze strany MZe přednesena zpráva o plánované podpoře MAS v roce 2014 v průměrné výši 500 tis. 

Kč na MAS – připomínka EK na definici příjemce, bude snaha co nejdříve domluvit systém možné podpory mezi 

MZe a EK (podnět od více států). 

Podpora MMR a OPTP – pan Kváča se za OPTP snaží s Václavem Pošmurným dojednat podporu tvorby strategií 

MAS ve výši cca 750 tis. Kč . Stejný problém jako u MZe s definicí příjemce v rámci OP TP. Podpora i pro další 

integrované nástroje. 

Plánovaná jednání 

14. 11.  Pardubice jednání regionálních partnerů, plánována dohoda na částkách pro CLLD a ITI metropolí 

do Dohody o partnerství 

15. 11.  Praha  SFŽP - jednání se SFŽP na základě vyjádření o projektu zelená úsporám, dle jejich 

dopisu ze dne 14. 7. 2011 byla přislíbena maximální ochota uhradit vynaložené náklady 
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Zpráva viceprezidenta ELARD (Sršeň)  

Sršeň přednesl zprávu z posledního období. Dřívější zprávy z jednání na webu NS MAS. Pokud by někdo chtěl, tak 

poskytne další podklady a informace. V posledním období proběhla jednání v EP – zemědělský výbor ohledně 

podpory, i na úrovni EP se stále jedná. Na evropské úrovni odloženo schválení víceletého rámce (zdržení příprav 

ze strany EP). Do voleb do EP (22. 5.) musí být vše hotové (ELARD má možnost připomínkovat podklady). 

K návrhu DoP jsou připomínky ze strany EK – příliš dlouhá (max. 100 stran a náš návrh 300 stran), další podmínka 

schválení zákona o státní službě. 

Multifondové využití CLLD  – už i na Slovensku se také schválil multifond, stále se stav mění, v  8-10 zemích by 

měli MAS čerpat z multifondu. ČR bude čerpat ze 3 fondů EFRR, ESF a ENRD (ostatní země mají převážně méně 

fondů – zemědělský a rybářský). 

Do 22. 11. musí být DoP do Bruselu odeslána včetně alokací pro CLLD a ITI metropolí – ve čtvrtek jednání 

partnerů - dohodnutí alokace a naplnění čerpání, nemusí být definováno z jakých OP, ale z jakých fondů. 

Nejčastěji podporovány EK – kombinace fond ESF (zaměstnanost a sociální začleňování) a ERDF (ŽP a IROP). 

V rámci EU jen 10 zemí neví zda využijí multifond. Dánsko, Finsko, Německo a Lotyško kombinaci zem. a ryb. – 

různé úrovně informací, finálně bude známo až po odevzdání DoP všech států.  

Účast na konferenci OECD – projednávány aktivity vazba měst a venkova, princip prosazován EK, zástupci 

z celého světa a EU. V rámci naší DoP připomínky také k malé vazbě město-venkov a partnerství, i ve strategiích 

MAS navazovat na strategie měst, podklady budou na webu v rámci zápisu z PS - 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/11/Konference-OECD_Italie_2013.pdf  

Je plánována tvorba Evropské kuchařky pro příjemce MAS – méně technická, má být přeložena do všech jazyků 

ze strany EK co nejdříve. 

K jednání se připojila Dufková a Pošmurný 

V prosinci je ze strany ENRD plánována akce na podporu mládeže – zemědělské a z MAS apod. Byl předložen 

návrh na jednání ELARD a přenos zkušeností v rámci CSV. 

Čarková se dotazovala na projekt SMS.  Sršeň odpověděl, že do 14 dní by měla být sdělena reakce, projekt by se 

měl rozjet do konce roku – MAS, které mají zájem se již přihlásily, plán cca 0,5 úvazku na zapojenou MAS. 

Ondráčková si vyžádala předloženou tabulku zapojení okolních států v CLLD. Možná argumentace k jednání 

v rámci OP. Sršeň doplnil, že v rámci EU je velké ocenění práce NS MAS a jejích zástupců v rámci činnosti 

v přípravě nového období. 

Úkol 1/51: Rozeslat tabulku zapojení MAS v Evropě. 

Termín: ihned 

Zodpovídá: Sršeň 

Sršeň upozornil na aktivity v PREPARE, které nejsou ze strany NS MAS tak výrazné jako v minulosti. Zástupce Petr 

Kulíšek není momentálně aktivní.  

Zpráva vyjednávacího týmu (Pošmurný) 

Aktualizovaný materiál byl odeslán v podkladech, intenzivní jednání regionálních partnerů, finišuje se DoP a musí 

být definována čísla do 22. 11. – pro CLLD a ITI Metropolí, alokace z jednotlivých fondů, u zemědělského určeny 

%, u ostatních čísla dle podkladů. 

Hlavní diskuze nejsou o CLLD, ale o ITI pro kraje a IPRÚ pro města nad 25 tis. obyvatel – možná varianta, že by 

bylo v rámci jednoho integrovaného nástroje. Stanovisko a pozice CLLD je jasná. 

V ostatních jednáních stejné pozice, žádné zásadní posuny, jednání o územní dimenzi v jednotlivých OP. VVV 

podpora pro animaci a administrativních nástrojů, ale není pro CLLD jako projekty, ale je stále v diskuzi. OP 
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Doprava – není CLLD, jenom informace o plánování, fond pro ITI metropolí. ŽP je 89 % z fondu soudržnosti, týká 

se v rámci 11 % jen několika os, kde by šlo CLLD aplikovat, není uzavřeno – návrh na participaci vyhledávání 

žadatelů „kotlíkových“ dotací, v dalších směrech otázka jednání. V OP ZAM - nově požadováno do speciální 

prioritní osy CLLD – výhoda  pro ČR o 10 % nižší spolufinancování, zatím 3% - diskuze až na 10 %, v jedné ose 

všechna opatření jako v PRV. OPPIK a IROP zatím nebyla diskuze v rámci OP pro definici částek – OPPIK je na tom 

zatím jako VVV v animaci a podpora absorpční kapacity. PRV je diskuze kolik bude přesunuto z I. do II. pilíře a od 

toho odvíjena částka 5%. V OPTP je podpora záměru financování MAS jako administrace, animace atd. SZIF 

navrhnuta  jako zkušená platební agentura pro OPTP pro další období. Z OP částky přímo na projekty a režie 

z OPTP.  

Diskutována podpora MAS z OPTP tohoto období – viz zpráva předsedy, řešeny překryvy podpory strategií z MZe 

a OPTP – OPTP 2014 na mzdové prostředky, minimálně nákup služeb, režie moc ne, část výše paušálu a poté dle 

obyvatel, certifikace by byla vítána – dle MZe bude podpora spíše auditů MAS, standardizace ze strany MAS by 

nebyla tlačena na MZe do konce roku, PS LEADER byla informována – technické řešení a je to na jednání. 

Čarková se dotazovala, jaká je podpora ze strany EK k podpoře MAS z OPTP. Pošmurný odpověděl, že podpora je 

plánována směrem ke všem co zpracovávají své strategie – musí rozšířit příjemce o MAS, města, kraje atd. Dnes 

jenom státní organizace a platební agentury. Pokud to půjde, tak výzva by měla být 1. ledna a finance by měly být 

vyčerpány do konce září. Podmínkou je vyjednání souhlasu Bruselu. 

Metodika MPIP pro integrované nástroje by měla být schválena ve vládě – podklad i čtvrteční jednání o 

integrovaných nástrojích. Metodika MAS by měla být poté schválena na MMR. Schválení strategií by mělo být 

dvoukolové – první bez částek jako obecná ISÚ, a druhá akčního plánu s návrhem reálné alokace. 

Ondráčková se dotazovala na územní dimenzi. Pošmurný upřesnil, že mapa UD je pro ilustraci, data o SRR budou 

ještě získána od MMR. MAS se netýká rozdělení na tři typy dle SRR – MAS propojujují všechny tři typy území.  

Oliva se dotazoval na předpokládaný termín schválení. Pošmurný informoval, že předpokládaný termín schválení 

metodiky MAS je do konce roku. První výzva do poloviny roku 2014 a současně také by měla být standardizace. 

Ke standardizaci bude další PS MZe další týden na MZe. 

Zprávy členů řídících orgánů (platforem) OP  

Pošmurný (IROP) – tvoří se požadavky jednotlivých regionálních partnerů na jednotlivé typy regionálních 

nástrojů, 30 % na integrované nástroje, ale zaslány požadavky na 150%.  

Winter (OP VVV)  - ŘO bude 19. 11., delegace na Pošíkovou, nejnovější verze bude na webu, vedena jednání 

s paní Barbořákovou. Krist upozornil, že neziskovky nejsou spokojené s tím jak je OP směřován, v programu 

nejsou tabulky kolik bude financí na jaké aktivity, zatím jsou řešen problémy státu – podpora státních škol, 

výzkum, apod. 

Krist (OP ŽP) – CLLD a jeho problém je již definován, omezuje je to, připomínkují se i věcné chyby OP, zapojení 

dalších partnerů je velice slabé, SMO nereaguje na navrhované věci, vyjmenováno je všechno, ale indikátory jsou 

poté „špatně“ definovány, NS MAS by toto neměla prioritně připomínkovat, ale SMO – komora obcí a SMS.  

Pošmurný doplnil, že SMO se profiluje jako zástupce velkých měst a SMS jako malých měst a obcí. Krist zdůraznil 

konflikt mezi velkými a malými obcemi (podpora velkých projektů). 

Pošmurný upozornil, že je k dispozici na webu nová verze nařízení k CLLD, není finálně schválena, ale je to český 

oficiální překlad, blíží se reálně ke schválené verzi. Základní dokument pro CLLD a všechny MAS by si měly 

prostudovat. Z materiálu především zdůraznil fakt, že realizátorem CLLD v území jsou MAS. 

Ondráčková (OPPIK) – bude PS na OSU II – malé a střední podniky, jsou vytvořeny typové projekty – nejsou zde 

zahrnuty mikropodniky – bohužel je stále prosazována myšlenka, že začínající podnikatel potřebuje plán a ne 

tvrdé aktivity (stroje, budovy apod.), potřebuje naučit a zadat služby, plánovány 100 % dotace u některých 

projektů – není podpora dotace na technologii. 
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Ondráčková upozornila, že je nutné setkat se se zástupci ostatních OP – měli by sami tvořit typové projekty za 

MAS, zahrnout také vzory na mikropodniky, CLLD je stále „ignorováno“. 

Pošmurný doplnil, že je stále problém pro CLLD to, že vedení některých organizací a subjektů stále neví co je to za 

metodu a jaký je to systém. V ostatních OP jako je OP VVV jsou systémové projekty, které (zakazuje se z EK) 

nesmí být výzkum pro výzkum, ale již konkrétní projekty které budou podporovány. 

Ondráčková se dotazovala, zda jsou přímo vzory projektů, definice, možná podpora apod. Pošmurný reagoval, že 

takto toto zatím nikdo jiný neřeší. Ondráčková doplnila, že by měla NS MAS definovat propojenost a typy 

projektů. Pošmurný informovoval, že příští týden by svolal jednání. 

Florian (PRV) – nepřítomen, Winter informoval o stanovisku ministerstva zemědělství ze Skalského dvora, kde 

bylo řečeno, že se musí definovat kolik se převede z I do II. pilíře – většina nevládek 15 % , AK a Zemědělský svaz 

maximálně 3-8 %, CLLD 5 % bude definováno z celého EAFRD anebo jenom z II. pilíře?  

Doprava – Pošmurný informoval, že je potřeba do strategií popsat jaké aktivity budou v tomto OP, v závěru 

materiálu je indikativní seznam projektů, které se budou dělat v rámci tohoto OP a je potřeba je zahrnout do 

strategií MAS.  

 

3. Spolupráce s církvemi  

Jednání se účastnila za Českou biskupskou konferenci její zástupkyně PhDr. Miloslava Váňová. ČBK zaujímá 

všechny vrstvy zastoupení církevních institucí až do úrovně MAS (diecéze, vikariáty i farnosti). V říjnu 2012 byly 

zasílány dopisy na farnosti s informacemi o MAS - co to je za organizace a jak je možné se zapojit. Možností jsou 

spolupráce s diecézemi a diecézními charitami. Poté bylo podepsáno memorandum mezi MAS, církvemi a 

obcemi (SPOV a SMS). Je možné zapojení do strategií MAS a podílení se na absorpčních kapacitách jednotlivých 

MAS.  

Byl vznesen návrh na obousměrný komunikační kanál. Ze strany ČBK by byly předány kontakty na jednotlivé 

diecéze a jejich manažery. Na krajská setkání MAS by mohli být pozváni projektoví diecézí manažeři a nastavena 

místní úroveň systému spolupráce – diecéze a charit. Není to jenom o kulturním dědictví (fary, kostely), ale i o 

sociální práci a případně dalších oblastí dle individuálních okolností. Na jednotlivá setkání manažer za diecézi, 

poté případně delegace na vikariáty. Někde spolupráce funguje, ale někde je potřeba toto nastartovat. 

Úkol 2/51: Předat kontakty na MAS a nastavení prvních diskuzí o spolupráci s církvemi. Zaslat NSP LEADER 2014. 

Termín: ihned 

Zodpovídá: tajemnice 

Čarková informovala, že v jejich oblasti je již kontakt z dřívějška v rámci aktivit MAS, někde je však potřeba to 

delegovat jako podpora ze shora. Váňová upozornila, že informace není předána jako pokyn, ale jako doporučení. 

Je to pokus o nastartování spolupráce. Krist doplnil, že se musí zkombinovat přístup z dola i z hora. Je nutné 

přímo na úroveň MAS a zapojení do strategií. Faráři rádi čerpají, ale ne komunitně plánují. U KS NS MAS MK byl 

založen cluster sociálního podnikání, dále také možnost spolupráce v etické výchově a vzdělávání. 

Oliva doplnil, že musí toto pochopit na místní úrovni přímo faráři, dále nutná otázka restitucí, která s tímto velice 

souvisí - restituce a nová pracovní místa (lesy, nemovitosti atd.). Dále vedena diskuze o zapojení diecézních 

manažerů a techniků do MAS také jako členů, kde je komplikace s oficiálním zapojením. 

Cílem jednání je nastartovat osobní kontakt a nastavit tam kde to nefunguje a podpořit tam kde to funguje.  

Čermáková v závěru doplnila, že by mohla být také prezentace MAS na vikariátních konferencích. 

4. Definování činnost NS MAS v rámci ELARD 

Sršeň jako zástupce NS MAS v ELARD přednesl prezentaci o činnosti ELARD, návrhu rozpočtu a plánu aktivit (viz 

příloha č. 1). 
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Za ELARD byl účasten na 17 akcích v průběhu roku 2013. Zprávy jsou na webu. Dále byla předána zpráva o 

aktivitách v PREPARE, kde není dostatečná prezentace.  

Postupně se k předsednictví vyjádřili všichni zástupci přítomných krajů: 

SČ – prestižní záležitost, ale je nutné mít zajištěné financování, definování témata a zájmy co potřebuje ČR,  

ZL – podobně jako ve SČ, prosazovat zájmy jako ČR, 

JM – je nutná užší vazba na Výbor a členy, i když jezdí členové Výboru tak také hradí náklady vysílací MAS, to 

samé by mělo platit i pro Radima (je tam více informací a prestiž), 

PA – podpora předsednictví, toto se neodmítá, pokud se nebude muset doplácet,  

KH – podobná reakce, financování je nejdůležitější, nebylo jasně řečeno, jak bude zahrnuto do rozpočtu NSMAS, 

LI – to samé, 

US – to samé, 

KA – to samé, 

MS – priority jsou jasné – nejdříve dobrý výsledek na národní úrovni a poté evropské aktivity, nic nebude stát NS 

MAS navíc, zda je příspěvek nutný, za jeho osobu ho hodně mrzí cesty mimo EU, úplně nepodporuje EK metodu 

CLLD tak jak by mohlo a finance za cesty mohly být využity lépe, obecně by od ELARDu čekal větší zapojení, než 

jak se diskutuje, podpora ano, ale bez financí navíc. 

Pošmurný upozornil, že všeobecně systém (i NS MAS a ELARD) stojí na dobrovolnické práci, to samé platí i u 

Honzy Floriana - aktivity jsou dobrovolnické, od toho se odvíjí i velikost aktivit. Investovány prostředky do 

pozitivního PR. ELARD také jako dobrovolnická organizace, nejsou honorováni, a proto se odráží i takovéto 

výsledky. Pozice NS MAS v diskuzi v DoP – povinné členství MAS v NS MAS, atd. – struktura bude zajištěna i za 

nějaké investice nebo nebude, od toho se budou odvíjet i výsledky. Pokud by někdo intenzivně chodil a jednal, 

posunulo se od dobrovolnické k profesní, mohlo by se posunout i v rámci ELARD. 

Čermáková za SK doplnila, že na VH se schválila vize ELARD a naše členství a nikdo nebyl proti, mělo by to mít 

návaznost. Pánková upozornila, že na Rejvízu bylo v diskuzi řečeno, že se peníze na předsednictví seženou, že se 

o to vedení NS MAS bude snažit - doposud bez výsledku. Vysvětlila potřebu cest i do zemí mimo EU a doplnila, že 

v rámci EK se také tlumočilo do japonštiny a čínštiny zajímá je CLLD, MAS a spolupráce a může dojít k tomu, že 

budou navázány vazby na projekty spolupráce, ze kterých pak může profitovat nejen ELARD, ale i ČR. 

Sršeň reagoval, že když vystupuje, tak hájí zájmy NS MAS a zná zadané priority a nedělá nic na vlastní pěst. 

Překlady jsou náročnější a není to v silách dobrovolnictví, ale jinak časově a finančně náročné.  Akce v Bruselu 

jsou nutná záležitost a v rámci spolupráce předávání informací na Výbor a PS MS. Konzultace na pracovních 

skupinách je i v rámci materiálů. U finského předsednictví bylo nastavení jiné. Dělali více aktivit mimo EU, jejich 

ministerstvo bralo více za své – šíření aktivit do světa. Čína byla jedna z akcí, která je také zajímala. Nastavení 

priorit bude dané naším předsednictvím – více v Bruselu a větší profilování v centru.  

Financování se řeší v rámci spolupráce i s předsedou. Profesionalizace je samozřejmá a ELARD vede diskuzi jak se 

stát profesní organizací. Podmínkou jsou však finance – z Japonska jsou již konkrétní návrhy na spolupráci a 

budoucí projekt, protože mají stejné problémy, jako máme v Evropě.  

Winter reagoval, že do dnešního dne nebyly splněny požadavky, které vznesl Výbor na minulém jednání a dále 

reagoval na přednesené podklady: 

- účetní závěrka a stanovy nebyly předloženy (na Rejvízu nebyly de fakto předloženo), jakou právní formu 

má ELARD?  

- přidání mzdy tajemníkovi by neměla být priorita v takové přednesené výši 

- nesouhlasí, že by činnost PS Mezinárodní spolupráce se měla odvíjet od činnosti ELARD – je to PS NS 

MAS a měla by dělat pro NS MAS 
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- osobně velice podporuje prezidenství v ELARD 

- k ELARD by mělo být přistupováno stejně jako k NS MAS = samostatně, ELARD má svého předsedu, 

který má svoje povinnosti a práva, osobně podporuje, aby ELARD měl svůj vlastní rozpočet, za který by 

zodpovídal ELARD a jeho předseda (nebude vázán na rozpočet NS MAS) 

- co bude dělat viceprezident Sršeň jako osobnost, pokud bude prezidentem, pro to, aby rozpočet byl 

dostačující pro činnost ELARD? 

Sršeň odpověděl a doplnil: 

- účetní závěrka nebyla dodána, protože v Bruselu NNO ani neodevzdávají DP, ale byly předloženy veškeré 

dostupné účetní informace, NNO mají „nějakou“ výsledovku, která nebyla zatím obdržena  

- stanovy může poslat ještě jednou, ale jsou ve francouzštině. Mohou se měnit, ale je to složitý proces.  

- tajemník a jeho zvýšení v platu je na diskuzi dlouhou dobu, je to člověk, který řeší administrativu, 

připomínkování a chodí na jednání v Bruselu, neměl by být ztracen jako osobnost.  

- PS Mezinárodní spolupráce nebude jenom pro ELARD – aktivity i do ostatních zemí pro spolupráci.  

- rozpočet je napnutý, ale snad vyjdou nějaké národní zdroje, domácí platba cest předsednictva je pro 

tento rok, protože nebyly další finance přímo přes ELARD 

- na úrovni EU setkání s paní Raymovou, která pomáhá s komunitárními programy z úřadu práce, činnost v 

Bruselu 

Winter doporučil udělat i vlastní projekt přímo organizací ELARD. Dále vznesl návrh na zvýšení příspěvků členů, 

protože projekty na MZe a MMR nemusí vyjít a také nemusí být toto financováno -  je zaměřeno převážně na 

mzdové výdaje. Každý stát by zaplatil 100 EUR za MAS do výše 6 000 EUR, a předsednická země 4 000 EUR a 

místopředsednické 2 000 EUR. A tím by byl navýšen rozpočet. V rámci projektu pro SMS by ELARD byl mimo NS 

MAS a toto nelze zahrnovat do našeho příspěvku. 

Sršeň informoval, že členství není pro většinu zemí způsobilý výdaj a to je problém ve financování. O uznatelnosti 

je diskutováno na úrovni EU. Příspěvky byly na příští rok v ELARD již schváleny a změna by byla dle Sršně možná 

až na rok 2015. Pokud finance NS MAS nesežene, tak bude úsporná varianta, ze strany ELARD není ČR k ničemu 

tlačena. Dále se dlouze diskutovalo o možnosti financování, změny členských příspěvků a definování platby cest 

v rámci ELARD. V závěru panovala shoda, že všichni podporují, že NS MAS bude předsednickou zemí ELARD, ale 

nebylo stále dodiskutováno financování, tak aby nebyla NS MAS zatížena dalšími finančními náklady.  

Po diskuzi o výši finančního příspěvku pro ELARD navrhl Winter výši příspěvku s návrhem na sumu 10 000 EUR. 

V rámci navržené částky panovala shoda až na výtky Krista, který požadoval dovysvětlit náklady na částku.  

Po diskuzi Winter požádal o přijetí níže uvedeného usnesení Výboru. Po značné diskuzi nad textací usnesení Sršeň 

navrhl dát do zápisu, že MAS Šumperský venkov přispěje na členství v ELARD 10 000 EUR, pokud to bude nutné. 

Krist opět rozporoval částku, a proto byla do návrhu usnesení částka rozdělena na dvě sumy - 6 000 EUR členský 

příspěvek a 4 000 EUR příspěvek k předsednictví. 

Návrh usnesení: Výbor NS MAS souhlasí, že NS MAS bude předsednickou zemí ELARD pro období 2014-15. 

Z rozpočtu NS MAS bude vyčleněno 6 000 EUR jako členský příspěvek ELARD a 4 000 EUR jako vklad 

předsednické země.  

Po výzvě k hlasování o tomto návrhu a po započetí sčítání hlasů se opět zvedla diskuze na téma dovětků k 

usnesení. Hlasy nebyly dopočítány, když předseda Winter zrušil hlasování o tomto usnesení. Finální verze 

usnesení nebyla navržena a od dalšího jednání o tomto bodu bylo ustoupeno. 

Návrh usnesení nebyl zformulován společnou dohodou a bude diskutován na dalším jednání Výboru. 

5. Zprávy z pracovních skupin 

PS Úprava Stanov  

Paní Saifrtová informovala, že obdržela několik připomínek k předloženému návrhu. Připomínky budou 

zapracovány a návrh předložen na dalším jednání. 
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Zprávy z PS nebyly předneseny z časových důvodů 

6. Různé 

 

- úprava webu NS MAS ČR, poskytnutí dat WMS, spolupráce SEAL 

V podkladech byly předloženy žádosti a návrhy na spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a firmou SEAL. 

Usnesení 1/51: NS MAS souhlasí se spoluprací s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně formou WMS služeb s územní 

působností MAS přes CRR. NS MAS souhlasí s aktualizací dat o MAS na portálu leader.isu.cz a reciproční 

implementaci mapy do stránek NS MAS. 

Všichni pro 

schváleno 

Další body - zpráva místopředsedy Jiřího Krista z RV NNO, darovací smlouvy NS MAS nebyly z časových důvodů 

projednány.  

 

Jednání ukončeno v 15:00 

 

Ověřil dne:  21. 11. 2013  Pánková  

 

  24. 11. 2013  Makovička      

 

 

Zapsala: Olga Špiková 


