
 

Program Valné hromady: 

1. Zahájení jednání Valné hromady 

2. Přivítání a představení domácí MAS 

3. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a volební komise 

4. Zpráva o činnosti KS MAS za období 2012 

5. Jmenování mandátové komise, kontrola mandátů přítomných členů NS MAS ČR 

6. Definování pozic ve výboru KS MAS, které budou voleny 

7. Volba členů výboru KS MAS středočeského kraje na další funkční období 2013–2014 

8. Nominace do pracovních týmů Operačních programů 

9. Projednání vztahu KS MAS a dalších partnerů na úrovni kraje (SMS ČR, SPOV ČR apod.) 

10. Návrh činnosti NS MAS ČR – priority 

11. Činnost koordinátora vyjednávacího týmu – financování v roce 2013 

12. NS MAS ČR – místopředsednická země ELARD 

13. Funkčnost nového webu NS MAS ČR – přístupy 

14. Hodnocení MAS – stanovisko KS MAS 

15. Změna členských příspěvků v NS MAS ČR 

16. Projednání podkladů pro VH NS MAS ČR dne 14. března 2012 – Karlovarský kraj  

17. Různé 
18. Závěr 

 
1) Zahájení jednání Valné hromady KS Středočeského kraje NS MAS ČR 

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 10:10 hodin. 
Václav Pošmurný seznámil přítomné s dílčími body Statutu KS MAS. 
 
Valná hromada KS MAS se schází nejméně 1x za rok. Jednání valné hromady svolává Výbor KS MAS, 
a to prokazatelně doručeným oznámením 30 dnů před datem konání valné hromady. Jednání valné 
hromady mají právo se účastnit zástupci všech MAS, které jsou členy KS MAS k datu oznámení o 
konání valné hromady. Každá MAS má při hlasování jeden hlas. MAS jsou zastoupeny svým 
statutárním zástupcem, anebo jiným členem MAS, který je k tomuto zastupování zmocněn rozhodujícím 
orgánem této MAS. 
 
Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (dále NS MAS) Středočeského 
kraje (dále jen KS MAS nebo KS) je sdružením členů NS MAS působících alespoň částí území své 
působnosti ve Středočeském kraji. KS spolupracuje se všemi MAS na území kraje, tedy i s těmi, které 
nejsou součástí NS MAS, i s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. 

pátek 8. února 2013  

Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům  

Termín 

Zápis z  

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského 



 
Na jednání jsou tedy srdečně zvány všechny MAS, hlasování při volbě orgánů KS MAS se zúčastní jen 
ty MAS, které jsou členem NS MAS ČR. U těchto MAS hlasuje zúčastněný statutární zástupce, anebo 
jiný člen MAS, který bude k hlasování v rámci VH zmocněn. 
 
Za NS MAS jsou dle regulí Stanov jednání přítomni zástupci Výboru NS MAS ČR: 
Kraj Vysočina – Gustav Charouzek 
Liberecký kraj – Jindřich Šolc 
 

2) Přivítání a představení domácí MAS 
MAS Podlipansko o.p.s. představila Ing. Markéta Pošíková, ředitelka společnosti. Za Město Pečky 
přítomné přivítal starosta Města Pečky a předseda DSO Pečecký region Milan Urban a také předseda 
správní rady MAS Podlipansko Ing. Jiří Kubeček. 
 

3) Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a volební komise 
Ověřovatelé zápisu:  J. Saifrtová, J. Kužel 
Zapisovatel:   B. Zemanová 
Volební komise:  M. Pošíková, A. Chárová 
 
Schválení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a volební komise: 

PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

4) Jmenování mandátové komise, kontrola mandátů přítomných členů NS MAS ČR 
 
Mandátová komise návrh: R. Tvrdík, M. Dvořáková 
Schválení členů Mandátové komise:  PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 
Kontrola mandátů 

MAS  NS MAS  Přítomen Statutár  Zmocněnec 

Brdy − Vltava o.p.s.  ANO  X  X   

Lípa pro venkov o.s.  ANO  X  X   

MAS Dolnobřežansko o.p.s.  ANO  X  X   

MAS Podlipansko, o. p. s.  ANO  X  X   

MAS Říčansko o.p.s.  ANO  X  X   

MAS Sedlčansko, o. p. s.  ANO  X  X   

Místní akční skupina Mezilesí (o.s.)  ‐‐‐  X  X   

Místní akční skupina Mníšecko, o. s.  ‐‐‐       

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.  ANO  X    X 

PODBRDSKO, občanské sdružení  ANO  X  X   

Posázaví o.p.s.  ANO  X  X   

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  ANO  X  X   

Rakovnicko o.p.s.  ANO  X  X   

MAS Karlštejnsko, o.s.  ANO  X  X   

Region Pošembeří o.p.s.  ANO  X  X   

Vyhlídky, občanské sdružení  ANO  X  X   

Zálabí, místní akční skupina  (o.s.)  ANO  X  X   

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.  ANO      X 

MAS Blaník  ‐‐‐       

MAS Polabí  ‐‐‐       

MAS Nad Prahou  ‐‐‐  X     

MAS Mladoboleslavsko  ‐‐‐       

MAS Střední Polabí  ‐‐‐       

Hudlicko  ‐‐‐       

 
Celkově je přítomno 14 MAS zastoupených statutárním zástupcem nebo zmocněncem z celkových 16 
členů KS MAS. Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
 
 
 



 
Schválení programu jednání Valné hromady 
V období 30 dnů od zaslání pozvánky a programu VH byl do programu doplněn bod 5. Zpráva o 
činnosti KS MAS za rok 2012. 
Na základě návrhu členů byl program doplněn o body: Časopisy ENRD, Vlachobřezská výzva, Právní 
forma MAS a Jednání s hejtmanem Středočeského kraje, které byly zařazeny do bodu Různé. 
 
Schválení programu VH:  PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

5) Zpráva o činnosti KS MAS za rok 2012 
Na území Středočeského kraje působí 18 místních akčních skupin (MAS). Další čtyři MAS přesahují na 
území kraje ze sousedních krajů. Na území 4 mikroregionů se vytváří místní partnerství. 15 MAS je 
členy Národní sítě NS MAS ČR, prostřednictvím svých zástupců jsou zastoupeny ve statutárních 
orgánech sítě a v pracovních skupinách Leader a Mezinárodní spolupráce. 
Výbor Krajské sítě (KS) MAS Středočeského kraje v roce 2012 
Předseda:      Václav Pošmurný 
Předseda je za KS MAS členem výboru NS MAS ČR a členem Krajského koordinačního výboru 
Celostátní sítě pro venkov (CSV) 
1. místopředseda:       Mgr. Miloslav Oliva 
s funkcí zástupce v pracovní skupině medializace, náhradníkem člena výboru NS MAS ČR a 
náhradníkem člena Krajského koordinačního výboru CSV, vedoucí PS Hodnocení MAS 
2. místopředseda:      PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.  
s funkcí zástupkyně v pracovní skupině pro mezinárodní spolupráci 
Zástupkyně do pracovní skupiny Leader:   Bohuslava Zemanová   
Členka Kontrolní komise NS MAS ČR:   Mgr. Galina Čermáková 
Zástupce KS MAS v Monitorovacím výboru Regionálního operačního programu (ROP): 

  Mgr. Radek Tvrdík 
 
Krajské sdružení MAS Středočeského kraje nemá právní subjektivitu, je neformálním sdružením členů 
NS MAS působících alespoň částí území ve Středočeském kraji.  KS MAS bylo ustaveno na jednání 23. 
února 2009. KS spolupracuje se všemi MAS na území kraje, tedy i s těmi, které nejsou součástí NS 
MAS, i s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. MAS se setkávají každý měsíc 
s výjimkou letních prázdnin, v roce 2012 to bylo celkem 9x. Zápisy z těchto setkání jsou zveřejněny na 
webových stránkách NS MAS ČR včetně fotodokumentace. 
Vedení krajského sdružení i členové si navzájem předávají nově získané informace a zkušenosti a až na 
výjimky panuje ve sdružení loajální, partnerská a konstruktivní atmosféra. 
Středočeské krajské sdružení a jeho zástupci v jednotlivých pracovních skupinách jsou aktivní i v rámci 
celostátní aktivit. Jejich účast na jednáních je stoprocentní a mají svého zástupce ve vyjednávacím týmu 
podmínek pro působení místních akčních skupin pro další rozpočtové období 2014–2020. Dále vždy 
připomínkují všechny dokumenty, jejichž revizi požadují buď jednotlivé pracovní skupiny, nebo přímo 
řídící orgány. Jedná se většinou o časově náročnou činnost, kterou jednotliví aktéři věnují práci pro 
krajské i celonárodní sdružení. 
 
Nejdůležitější návrhy středočeských MAS v rámci práce NS MAS 
Návrh na posouzení náplně činnosti NS MAS 
Změna aktivity Kontrolní komise NS MAS 
 
Aktivity v Pracovních skupinách 
Pracovní skupina Leader zasedala v roce 2012: 
10. 1. – jednání k přípravě technického návrhu pro aplikaci “komunitně vedeného místního rozvoje” 
31. 1.  – jednání Tematické pracovní skupiny LEADER k opatření III.4.1. 
1. 3.–  jednání Tematické pracovní skupiny LEADER k opatření III.4.1.  
15. 3. – hlavním cílem tohoto jednáni bylo navrhnout základní principy certifikace  
4. 4. – příprava minimálních standardu a certifikace MAS pro období 2014-2020 
10. 4. – příprava minimálních standardu a certifikace MAS pro období 2014-2020 
16. 4. – příprava minimálních standardu a certifikace MAS pro období 2014-2020 
12. 7. – setkání k připomínkám ASZ/ABK k Pravidlům III.4.1 Získávání dovedností, animace a 
provádění (NS MAS ČR: Václav Pošmurný, Bohunka Zemanová) 



19.9. – aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
včetně Metodiky a aktualizace Statutu a jednacího řádu pro hodnocení projektů v opatření IV.2.1. (zde z 
důvodů dovolené zástupce Marie Škvorová) 
 
PS Hodnocení MAS: 
Činnost PS byla obnovena na základě rozhodnutí Výboru NS MAS v březnu 2012. Vedením PS byl 
pověřen Mgr. Miloslav Oliva, náhradník ve výboru NS za Středočeský kraj. Pracovní skupinu bylo 
nutné po bezmála ¾ roční přestávce nejdříve zformovat na základě databáze členů z r. 2011 a doplnit o 
zástupce těch KS MAS, které neměly zastoupení. Faktická činnost pak spočívala zejména ve dvou 
veřejných jednáních celé PS a dvou jednání vedení PS (Oliva, Ondráčková, Huk) s ŘO PRV a CP SZIF, 
včetně intenzivní elektronické komunikace. Na živých jednání byly nejdříve společně formulovány 
návrhy a požadavky na „proces“ (termíny, aktivity) hodnocení MAS a následně pak na „obsah“, tj.  
princip a filozofii hodnocení, které byly reprezentovány úpravou Dotazníku hodnocení MAS z r. 2011, 
včetně mnohdy i bouřlivě diskutovaných bodových hodnocení jednotlivých oblastí Dotazníku.  
Ač se z velmi aktivního přístupu řady členů PS zdálo, že se podařilo ŘO i SZIF přesvědčit o nezbytnosti 
výjezdů Hodnotitelské komise do jednotlivých MAS (což bylo dojednáno se zástupci Výboru NS již na 
podzim 2011!!), byl tento klíčový procesní princip těsně před ukončením přípravy Hodnocení pro r. 
2012 v červnu jednostranně ŘO PRV, potažmo i SZIF, odmítnut a nahrazen „pouhou“ prezentací MAS 
s dokladováním klíčových dokumentů, které MAS uvedly do Dotazníku. Jako výraz nesouhlasu s 
postupem ŘO PRV (MZe) a SZIF odvolal Výbor NS na svém červnovém jednání zástupce NS MAS ČR 
z Hodnotitelské komise. Tím byla de facto činnost PS Hodnocení MAS v r. 2012 ukončena. 
 
Kontrolní komise NS MAS: 
Kontrolní komise jednala celkem 5x, došlo ke změně předsedy a ke změně způsobu jednání a především 
ke konsolidaci práce KK. 
 
Společné akce středočeských MAS: 
Čistá řeka Sázava a Berounka – Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov o.s., Rakovnicko o.p.s., Královská 
stezka o.p.s. 
Řeky čarují – Lípa pro venkov o.s., Rakovnicko o.p.s., Královská stezka o.p.s. > příprava projektu 
Spolupráce IV.2.1. 
Má Vlast 2012 na Vyšehradě – Vyhlídky o.s., Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s. 
Modlitba za domov 2012 – Říčansko o.p.s. 
Učíme se filmem – Region Pošembeří o.p.s., Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, 
o.p.s. a Vyhlídky, občanské sdružení > příprava projektu Spolupráce IV.2.1. 
Prezentace v oblasti cestovního ruchu – Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Zlatý pruh Polabí o.p.s. 
 
Radomír Dvořák poděkoval výboru za velkou aktivitu a účinné zastupování MAS. 
 
MAS sdružené v KS MAS Středočeského kraje berou zprávu o činnosti na vědomí. 

PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

6) Definování pozic ve výboru KS MAS, které budou voleny 
Volební období je dvouleté. 
Volené orgány 

Předseda, zároveň člen výboru NS MAS a v CSV 
1. Místopředseda, zároveň zástupce člena výboru NS MAS a v CSV 
2. Místopředseda 
Zástupce do Kontrolní komise NS MAS ČR 
Zástupci pro jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje 
Pracovní skupiny 

PS Hodnocení 
PS LEADER 
PS Medializace a propagace 
PS Vize a rozšíření 
PS Vzdělávání 

 



M. Pošíková zahájila diskusi o šíři výboru – dle jejího názoru je třeba počet členů výboru zmenšit (nyní 
ve výboru všechny výše uvedené pozice. Na základě další diskuse byla řešena aktivita výboru i s tím, že 
s ohledem na volnost sdružení je výbor především pracovním týmem než rozhodovacím orgánem. 
 
R. Hanačík vznesl dotaz, jak je to s rozsahem práce PS v dalším období. V. Pošmurný osvětlil, že rozsah 
činnosti a jejich vymezení je plně v kompetenci nových členů PS – jistě se počítá se změnou náplně u 
PS Hodnocení směrem k certifikaci MAS, u PS Vize a rozšíření se změnou na naplňování vizí, u PS 
Vzdělávání se bude náplň hledat zcela nově. 
 
R. Hanačík vznesl dotaz, proč byl porušen plánovaný postup při schvalování Základních standardů na 
jednání MAS v Nových Hradech. V. Pošmurný upozornil, že on sám byl autorem požadavku na 
projednání a schválení standardů všemi MAS a také bylo na jeho plné odpovědnosti předání dokumentu 
na MZe ještě před finálním schválením MAS – důvodem byla časová tíseň, která v té době byla citelná. 
S dnešního pohledu ovšem nebylo kam spěchat.  
 
J. Kužel navrhl doplnit funkci 3. místopředsedy (místo navrhované funkce „zástupce pro jednání s KÚ 
SK“), který by byl zároveň pověřen jednáním se Středočeským krajem. Po diskusi bylo R. Dvořákem 
navrženo ponechat obsazení pozic dle návrhu a nezasahovat do statutu KS MAS. 
 
Následně hlasování o původním návrhu pozic ve výboru KS MAS: 
Zachování dvou místopředsedů v dalším období?  PRO–10; PROTI–0; ZDRŽEL SE–4 
Schválení volených pozic dle původního návrhu? PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

7) Volba členů výboru KS MAS středočeského kraje na další funkční období 2013–
2014 

J. Saifrtová vznesla dotaz, jak je to se společností Zlatý pruh Polabí o.p.s. – je ještě MAS? 
V. Pošmurný informoval, že den před jednáním valné hromady byl seznámen s omezením počtu obcí, 
které poskytly své území pro činnost MAS ZPP. V současné době i po diskusi s ředitelem předpokládá, 
že ZPP ukončí své členství v NS MAS. V současné době je ovšem členem NS MAS a má tedy hlasovací 
právo i na KS MAS. 
P. Černý seznámil přítomné s faktem, že rada Města Poděbrady schválila setrvání členství v MAS 
Mezilesí. Stejně tak se k MAS Mezilesí přidávají i menší obce v okolí Poděbrad. 
K danému problému proběhla široká diskuse, jejímž výsledkem bylo doporučení B. Zemanové, aby hlas 
Zlatého pruhu Polabí při hlasování nepoužívala. 
 
Hlasování o způsobu volby 
Navrženo hlasování aklamací (veřejné)   PRO–10; PROTI–0; ZDRŽEL SE–4 
 
R. Tvrdík navrhl, aby se jednotliví kandidáti představili a deklarovali své zájmy a směry vývoje KS 
MAS. Tento návrh všichni kandidáti akceptovali a před volbou se vždy představili. 
 
Nominace na funkci předsedy. Předseda je zároveň za KS MAS členem výboru NS MAS ČR. 
Václav Pošmurný 
Jaroslava Saifrtová, DiS. 
 
Nominace na funkci 1. místopředsedy. 1. místopředseda je zároveň za KS MAS náhradníkem člena 
výboru NS MAS ČR. 
Mgr. Miloslav Oliva 
Jaroslava Saifrtová, DiS. 
Jiří Kužel 
 
Nominace na funkci 2. místopředsedy. 
PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 
Jaroslava Saifrtová, DiS. 
Jiří Kužel 
 
 
 
 



Nominace na funkci Člen Kontrolní komise NS MAS ČR 
Mgr. Galina Čermáková 
Radomír Hanačík 
 
Zástupci pro jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje > Jiří Kužel, Mgr. Radek Tvrdík 
 
Nominace na funkci v Pracovních skupinách 
PS Hodnocení/Standardy MAS > Mgr. Miloslav Oliva  
PS LEADER > Bohuslava Zemanová, Radomír Hanačík 
PS Medializace a propagace > Mgr. Miloslav Oliva 
PS Vize a rozšíření > Ing. Tomáš Žáček 
PS Vzdělávání > Ing. Markéta Pošíková 
PS Mezinárodní spolupráce > PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 
 
Nominace na viceprezidenta ELARD > Mgr. Radim Sršeň (MAS Šumperský venkov) 
 
VOLBA 
Předseda 
Hlasování o předsedovi   
Jaroslava Saifrtová, DiS.    PRO–4; PROTI–8; ZDRŽEL SE–2 
Václav Pošmurný    PRO–11; PROTI–0; ZDRŽEL SE–3 
Předsedou KS MAS byl zvolen Václav Pošmurný. 
 
1. místopředseda 
Hlasování o místopředsedovi 
Jiří Kužel     PRO–0; PROTI–0; ZDRŽEL SE–14 
Jaroslava Saifrtová, DiS.   PRO–5; PROTI–1; ZDRŽEL SE–8 
Mgr. Miloslav Oliva    PRO–9; PROTI–0; ZDRŽEL SE–5 
1. místopředsedou byl zvolen Mgr. Miloslav Oliva. 
 
2. místopředseda 
Hlasování o místopředsedovi 
Jiří Kužel     PRO–11; PROTI–0; ZDRŽEL SE–3 
Jaroslava Saifrtová, DiS. nehlasovalo se 
PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. nehlasovalo se 
2. místopředsedou byl zvolen Jiří Kužel. 
 
Hlasování o členovi Kontrolní komise NS MAS ČR 
Radomír Hanačík    PRO–1; PROTI–6; ZDRŽEL SE–7 
Mgr. Galina Čermáková   PRO–13; PROTI–0; ZDRŽEL SE–1 
 
Hlasování o zástupcích pro jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje 
Hlasování proběhlo na oba navržené současně 
Jiří Kužel, Mgr. Radek Tvrdík   PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
2. místopředseda byl pověřen řízením jednání s KÚ Středočeského kraje. 
 
Hlasování o zástupci v PS Hodnocení/Standardy MAS 
Mgr. Miloslav Oliva    PRO–13; PROTI–0; ZDRŽEL SE–1 
Hlasování o zástupci v PS LEADER 
Radomír Hanačík    PRO–1; PROTI–4; ZDRŽEL SE–9 
Bohuslava Zemanová    PRO–11; PROTI–0; ZDRŽEL SE–3 
Hlasování o zástupci v PS Medializace a propagace 
Mgr. Miloslav Oliva    PRO–12; PROTI–0; ZDRŽEL SE–2 
Hlasování o zástupci v PS Vize a rozšíření 
Ing. Tomáš Žáček    PRO–11; PROTI–0; ZDRŽEL SE–3 
Hlasování o zástupci v PS Vzdělávání 
Ing. Markéta Pošíková    PRO–13; PROTI–1; ZDRŽEL SE–0 
 



Hlasování o zástupci v PS Mezinárodní spolupráce 
PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.   PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 
Hlasování o nominaci na viceprezidenta ELARD > Mgr. Radim Sršeň (MAS Šumperský venkov) 

PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

8) Nominace do pracovních týmů Operačních programů 
 odpovědný člověk, kterému bude Výbor věřit na doporučení KS 
 přirozená autorita s vlastním názorem, který bude korespondovat s většinovým názorem MAS 
 zástupce na jednání musí být stejný, aby nedošlo k rozdílnosti názorů a porušení kontinuity 

jednání 
 neplacená funkce 

 
Program rozvoje venkova 2014–2020 
Bohuslava Zemanová (Posázaví o.p.s.) 
Ing. Jiří Kubeček (MAS Podlipansko o.p.s.) – hospodaření v lesích 
 
OP Rybářství 
Ing. Milan Bena 
 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Ing. Pavel Černý (MAS Mezilesí) > potvrzeno e-maily 
 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Ing. Josef Ježek (MAS Vyhlídky o.s.) > potvrzeno e-maily 
Ing. Markéta Pošíková 
 
OP Zaměstnanost 
Markéta Dvořáková, Dis. (MAS Brdy-Vltava) > potvrzeno e-maily 
 
OP Životní prostřední 
Ing. Eva Šestáková (MAS Vyhlídky o.s.) 
 
Integrovaný regionální operační program 

Řídící výbor – Václav Pošmurný, zároveň Cestovní ruch (Posázaví o.p.s.) 
Cestovní ruch – Radomír Dvořák (Rakovnicko o.p.s.) 
Doprava – Pavel Hlaváč (MAS Zlatý pruh Polabí o.p.s.) > potvrzeno e-maily 
V případě, že P. Hlaváč nebude moci tuto funkci zastávat, byl jako jeho zástupce navržen Radomír 
Hanačík 
Integrovaný rozvoj území – Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.) 

 
OP Doprava 
Radomír Hanačík 
 
Schválení výše uvedených nominací do Pracovních skupin operačních programů? 

PRO–14; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 
PŘESTÁVKA 10 minut 
Jednání VH opustil zástupce Svatojiřský les. Počet mandátů se snížil na 13. VH je usnášeníschopná. 
 

9) Projednání vztahu KS MAS a dalších partnerů na úrovni kraje 
Kompetence KS MAS 
Otázka: Má výbor KS MAS mandát jednat za MAS, které jsou členy NS MAS a sdružují se v rámci 
krajského sdružení, jednat na úrovni krajských střešních organizací (příkl. Středočeská HK, středočeská 
sekce SMS apod.)? 
Otázka: Ano, má mandát:    PRO–12; PROTI–0; ZDRŽEL SE–1 
 
Kompetence zpracovávání jednotných názorů či stanovisek na úrovni KS MAS 



Má KS MAS zjišťovat formu projednávání názorů či stanovisek na úrovni každé z členských MAS?  
Otázka: Ano, má zjistit garanci názoru za každou členskou MAS:  

PRO–0; PROTI–13; ZDRŽEL SE–0 
 
SPOV Středočeského kraje 
Citace z Výroční zprávy SPOV za rok 2012 – kapitola Středočeský kraj 
SPOV SK spolupracuje s řadou MAS ze Středočeského kraje. Některé z nich byly facilitátory workshopů 
Národní konference Venkov 2011 i aktivními účastníky Festivalu středočeského venkova 2012. 
Odchodem pana Vladimíra Haše z vedení Krajského sdružení Místních akčních skupin Středočeského 
kraje (KS MAS SK) však dosavadní, velmi dobré a smysluplné partnerství se SPOV SK ustalo. Nové 
vedení KS MAS SK i přes výzvy spolupráci se SPOV SK nenavázalo a nenaplňuje na krajské úrovni 
Partnerskou smlouvu mezi SPOV ČR a NS MAS ČR. 
Dle informací přímo ze SPOV je problém s legitimností současného vedení středočeského spolku pro 
dlouhodobé neuskutečnění Valné hromady – toto ovšem nepřísluší KS MAS řešit. 
 
M. Bena informoval o jednání StSPOV u hejtmana Středočeského kraje. 
V. Pošmurný potvrdil, že vzájemná spolupráce mezi KS MAS a StSPOV nebyla realizována. 
R. Hanačík naznačil možnost spolupráce především při pořádání Festivalu středočeského venkova 
především díky sdružení financí z CSV s akcí připravovanou Posázaví o.p.s. 
 
SMS ČR – středočeská sekce 
Převážně byla schůzka dne 10. 1. 2013 zaměřena na vyjasnění otázek a postřehů pana starosty Halady - 
- na všechny otázky týkající se vztahu MAS a starostů a některých špatně pochopených vyjádření o 
funkci starostů v rámci MAS jsme odpověděli (Pošmurný, Tvrdík). 
Domluveno: 
a) v případě jakýchkoliv pochyb nám bude hned volat pro vyjasnění, aby nedocházelo k dezinformacím 
b) budeme intenzivně spolupracovat na krajské úrovni, SMS si nás bude brát jako svého partnera k 
jednáním 
c) v rámci kraje budeme koordinovat své postupy 
 
CSV Středočeského kraje 
Zástupci KS MAS se jednání středočeské sekce CSV aktivně účastnili. S přechodem AZV na SZIF je 
nejasný způsob organizace v roce 2013. 
Úkol - předseda: Zjistit stav CSV a její středočeské sekce a stav schválení rozpočtu na rok 2013. 
 
Středočeská Asociace nestátních neziskových organizací 
Byla založena v březnu 2012, ale pro administrativní potíže se nerozběhla její činnost – problém 
v předsednictvu. Tajemnicí je Ing. Martina Berdychová – dle posledních informací se středočeské NNO 
chtějí zapojit do aktivit. První společné jednání NNO zaměřených na sociální služby se uskuteční 13. a 
14. února 2013 > měl by tam přednášet také někdo za MAS. 
Úkol – 2. Místopředseda a M. Dvořáková – zúčastnit se jednání SANNO a prezentovat aktivity 
MAS a způsob jejich práce. 
 
Středočeský kraj 
R. Dvořák (zastupitel StK) informoval o vývoji v rámci komisí Středočeského kraje.  
 

10) Návrh činnosti NS MAS ČR – priority 
A) Řešit, vyjednávat a lobovat za co nejlepší podmínky v novém programovacím období 
 Krátkodobý do konce roku 2013 

B) Hájit zájmy všech MAS včetně nepodpořených 
 Dlouhodobý 

C) Hájit zájmy MAS jako celku a fungovat jako vyjednavač vůči ostatním partnerům 
 Dlouhodobý 

D) Ustavit NS MAS jako cech (profesní organizaci) se změnou jejích úkolů ve stanovách 
 Úkol do stanov 

E) Jako cech mít možnost vyloučit ze svého středu ty MAS, které nefungují dle pravidel 
transparentnosti a otevřenosti a poškozují dobré jméno MAS jako celku 
 Úkol do stanov 

F) Stanovit priority činnosti NS MAS a jejich naplňování dle finančních možností rozpočtu sdružení 



 Řešení 
G) Účast na konferencích v ČR i EU týkající se rozvoje venkova, venkovské oblasti, informovat členy 

o výsledcích jednání 
 Dlouhodobý 

H) Pokračování stávajících činností pracovních skupin NS MAS ČR, stávajících prováděných aktivit, 
atd. 
 Dlouhodobý 

Úkol – výbor – Zpracovat upřesnění jednotlivých bodů s ohledem na jejich nejednoznačnou 
formulaci. 
 

11) Činnost koordinátora vyjednávacího týmu – financování v roce 2013 
 doposud se zapojilo 83 MAS, které poskytly dary ve výši cca 600 tis. Kč 
 náklady na činnost koordinátora jsou ve výši 800 tis. Kč (ke konci roku 2012) 
 středočeské MAS poskytly nejvíce v ČR 

 
Přehled darů či faktur jednotlivých MAS 
MAS Podlipansko, o.p.s.  5 000 Kč 

Posázaví o.p.s.  20 000 Kč 

Vyhlídky, občanské sdružení 5 000 Kč 

MAS Říčansko o.p.s.  5 000 Kč 

Rakovnicko o.p.s.  20 000 Kč 

Region Pošembeří o.p.s.  20 000 Kč 

Lípa pro venkov o.s.  5 000 Kč 

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.  5 000 Kč 

MAS Sedlčansko, o.p.s.  5 000 Kč 

90 000 Kč 

 
Zpráva z vyjednávání v roce 2012 
Valná hromada v Rumburku schválila 15. března 2012 svým usnesením směr vyjednávání k naplnění 
cíle zajištění aplikace metody Leader v co největším množství operačních programů. Výbor NS MAS 
ČR vytipoval a následně najal na základě smlouvy o dílo na pozici koordinátora vyjednávacího týmu 
Václava Pošmurného, který má za sebou praxi v Posázaví o.p.s. i v oblasti přípravy dotačních programů 
v letech 2004 a 2007. 
V roce 2012 se podařilo díky intenzivní práci etablovat NS MAS ČR jako důležitého hráče v oblasti 
venkovského prostoru, a to především díky intenzivní prezentaci výsledků práce MAS v rámci 
implementační struktury Programu rozvoje venkova ČR. Důležitou aktivitou vyjednávacího týmu NS 
MAS je komunikace se střešními organizacemi, které hájící zájmy venkova v oblasti veřejné správy, 
podnikatelů a neziskových organizací a snaha o vzájemnou koordinaci postupů při jednání o budoucím 
programovém období. Výsledkem jsou dvě podepsaná memoranda – první s organizacemi zastupujícími 
veřejnou správu a druhé se zástupci nezemědělských podnikatelů. Připravováno je memorandum se 
střešními církevními organizacemi. 
V hlavní oblasti aktivit se podařilo zařadit informace o metodě LEADER a jejího využití 
prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (community-led local development) do 
klíčového dokumentu pro přípravu operačních programů schváleného Vládou ČR 28. 11. 2012 s 
názvem „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – Vymezení 
programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného 
strategického rámce“. Zde je především na str. 47 řečeno, že MAS založeným za účelem naplňování 
metody LEADER bude poskytnut prostor v územní složce operačních programů, tedy nad rámec 
stávajícího Programu rozvoje venkova ČR. V rozvoji venkova budou hrát specifickou a významnější 
roli než nyní sdružení založená za účelem principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje – 
tedy MAS. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR bylo 
docíleno dohody, že obce budou hrát klíčovou roli při schvalování strategií MAS zejména z pohledu 
zajištění aktivit v samosprávné působnosti daných zákonem o obcích. Na straně 48 dokument stanovuje, 
že na rozdíl od předem stanoveného minimálního podílu pro PRV (5 %) se u ostatních operačních 
programů bude o zastoupení komunitně vedeného rozvoje rozhodovat na národní úrovni při tvorbě 
operačních programů na partnerské bázi. Na straně 49 se pak dočteme, že MAS posílí svůj vliv na 
rozvoj venkovského prostoru, nově dostanou také větší prostor při realizaci projektů všech OP na 
regionálním základě. Stanou se součástí celého procesu implementace OP od přípravy a programování 



přes monitorování až po hodnocení. Výše citovaný dokument na straně 51 zdůrazňuje, že na rozdíl od 
současného omezeného využití metody LEADER jen v Programu rozvoje venkova dává Evropská 
komise možnost ji využít pro všechny programy financované z fondů Společného strategického rámce. 
Národní orgán pro koordinaci při MMR bude prosazovat podstatně širší aplikaci integrovaných 
přístupů, než jak je tato problematika vymezena v návrzích evropských nařízení. Jedním z důvodů je 
zkušenost s implementací integrovaných plánů rozvoje měst i možnost využít poznatků stávající 
aplikace metody LEADER. Důležitý je také vymezený směr na straně 67, tedy že v místním rozvoji se 
má větší prostor vymezit místním akčním skupinám a integrovaným strategiím místního rozvoje. 
Zástupci NS MAS ČR jsou na základě realizace úkolů nastavených v citovaném dokumentu nominováni 
do Řídících výborů jednotlivých operačních programů. Zároveň jsou odborníci z členských MAS 
obsazováni do Pracovních skupin OP, které budou připravovat jednotlivé Prioritní osy operačních 
programů. 
Lze tedy konstatovat, že se podařilo za uplynulé období splnit valnou hromadou daný úkol a do maxima 
připravovaných a dostupných dokumentů a postupů aplikovat metodu Leader. Celý proces přípravy 
plánovacího období 2014–2020 je ve své polovině a bude záležet na aktivitě NS MAS v roce 2013, 
jakou pozici budou MAS mít v rámci implementační struktury operačních programů. Ve velké míře to 
bude záležet také na spolupráci s partnery z venkovského prostoru. MAS se účastní přípravy všech 
operačních programů, které mají dopad na regiony, jsou členy řídících výborů i prioritních pracovních 
skupin. Do jaké míry se podaří dosavadní úspěchy proměnit v alokace finančních prostředků v 
jednotlivých operačních programech, uvidíme na konci roku 2013.  
Výše zmíněné se podařilo i přes těžkosti (protiútoky partnerů, tlak na transparentnost, mediální 
obvinění), kterým NS MAS i jednotlivé MAS čelily. S očekáváním dalšího plánovacího období se 
samotné místní akční skupiny sdružené v Národní síti Místních akčních skupin ČR v průběhu celého 
loňského roku od své poslední valné hromady intenzivně zaobírali stanovením v té době chybějící 
definice základních standardů svého fungování. V rámci partnerské diskuse a konzultací se jim podařilo 
v září 2012 předat návrh těchto standardů na Ministerstvo zemědělství jako podklad k diskusi s dalšími 
partnery a také úředníky, kteří mají zkušenost s fungováním místních akčních skupin. Základní 
standardy včetně povinných auditů, systému řízení a ustálení klasifikace míry důvěryhodnosti MAS by 
měly odstranit nepodložená nařčení. 
 
V následné diskusi se zástupci přítomných MAS shodli na tom, že v r. 2013 by mělo další vyjednávání 
pokračovat na základě konkrétní „strategie“ stanovené nejlépe Výborem NS MAS, tj. reagovat na 
podstatná vyjádření aktérů venkova proaktivně, na nedůležitá nereagovat vůbec. Je důležité také 
sledovat vyjádření pseudopartnerů a pseudospolupracujících směrem k MAS a s těmito názory 
intenzivně pracovat a reagovat na ně v dalším jednání. 
 
Jednání VH opustil zástupce Říčansko o.p.s. a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Počet mandátů se 
snížil na 11. VH je usnášeníschopná. 
 
Výše příjmů pro financování vyjednávacího týmu v roce 2013 
Náklady 2013 = 1 080 000 Kč 
 
Návrhy modelů financování z jiných krajských sdružení MAS 
Mimořádný členský příspěvek 
Návrh Vysočina 
Podpořené MAS > 10 tis 
Nepodpořené MAS > 2 tis 
Celkem > minimálně 1 196 000 >> ještě se z toho dá zaplatit i ELARD 
 
Návrh Pardubice 
Podpořené MAS > paušál 5000 Kč + 0,1 Kč na obyvatele 
Nepodpořené MAS > paušál 1000 Kč + 0,1 Kč na obyvatele 
 
Návrh Zlín 
Paušální mimořádný členský příspěvek 5000,- Kč na MAS 
 
Hlasování 
Kdo je pro příspěvek formou daru?    PRO–2; PROTI–0; ZDRŽEL SE–9 
Kdo je příspěvek formou mimořádného členského příspěvku? PRO–9; PROTI–0; ZDRŽEL SE–2 



 
12) NS MAS ČR – místopředsednická země ELARD 

Na jednání ELARD 5. 12. byla představena žádost o místopředsednictví. Česká republika byla ve finále 
jako spolukandidát s Dánskem. Prezentace obou zemí – Dánsko zastupuje jenom cca 20 MAS a jejich 
názory jsou roztříštěné / NS MAS ČR představen jako týmový zástupce. V závěru bylo odhlasováno 
místopředsednictví obou zemí. Pro NS MAS je přínosem snížení nákladů a zvýšení rozdělení agendy.  
Cíle: zvýšení lobbingu na EU i stálém zastoupení.  
ČR působí velice organizovaně oproti jiným zemím – velká členská základna. Určíme si priority na 
příští rok. Místopředsednická země v ELARD pro rok 2013: práce zástupce 60 dní za rok. Finanční 
částka na místopředsednictví je pro ČR ve výši svého plánu práce, maximálně však 125 tis. Kč z důvodu 
dvou místopředsednických zemí. Na dalším jednání bude sestaven plán práce pro místopředsednické 
země. 
 

13) Funkčnost nového webu NS MAS ČR – přístupy 
Přístup do administrace: http://stredocesky.nsmascr.cz/wp-login.php?loggedout=true 
Zobrazení na http://stredocesky.nsmascr.cz 
Zobrazeny základní údaje a kontakty, zápisy a základní dokumenty, a také fotografie z jednání a akcí. 
 

14) Hodnocení MAS – stanovisko KS MAS 
KS MAS Středočeského kraje doporučuje pro všechna další hodnocení v rámci stálého a 
transparentního prostředí pro práci MAS, aby kritéria pro hodnocení a jeho dopad byla zveřejněna na 
začátku daného hodnoceného období, aby bylo přihlíženo ke specifikům a odlišnostem jednotlivých 
MAS a aby nebyl kladen nepřiměřený důraz na formální kritéria na úkor podstaty, tj. hodnocení 
skutečné činnosti MAS. Dále doporučujeme pro hodnocení využít návštěv na místě v jednotlivých MAS 
a to i průběžně. 
 
MAS sdružené v KS MAS Středočeského kraje berou stanovisko k hodnocení na vědomí. 

PRO–11; PROTI–0; ZDRŽEL SE–0 
 

15) Změna členských příspěvků v NS MAS ČR 
Otázka zvýšení členských příspěvků v návaznosti na Osvojování pro nepodpořené MAS. I nepodpořené 
MAS budou v letošním roce podpořeny, tedy by mělo dojít ke změně ve výši jejich členských 
příspěvků. 
Otázkou je také sjednocení příspěvků MAS 48, MAS 32 a MAS 32+. MAS 32+ mají již srovnané – 
mnohdy vyšší alokace – než MAS 32 nebo MAS 48. 
 
Finální stanovisko bude definováno na základě jednání výboru NS MAS 12. 2. 2013. 
 

16) Projednání podkladů pro VH NS MAS ČR dne 14. března 2012 – Karlovarský 
kraj 

Valná hromada se bude konat 14. března 2013 od 10 hodin ve Žluticích (Karlovarský kraj). 
Program: 
13. března 2013 > zvláštní vložné 
Regionální exkurze: Becherovka 
   Zámek a zámecký pivovar Chyše 
   Podnikatelský projekt na území MAS Vladař 
V průběhu exkurzí bude zasedat od 13 hodin Výbor NS MAS ČR za účasti původních i nových členů 
výboru. Večer proběhne Společenský večer. 
Ubytování – ve Žluticích kapacita cca 70 osob, primárně bude obsazena členy výboru a komisí pro 
akčnost zasedání a přípravy VH. 
14. března 2013 > vložné 300,- Kč 
Jednání Valné hromady od 10 hodin. Kompletní technické zajištění včetně projekce ozvučení apod. 
zajistí MAS Vladař. 
 

17) Různé 
A) LeaderFest 2013 

LeaderFest se koná v termínu 20. – 22. 6. 2013 pořádá MAS Most Vysočiny bez propojení s KS MAS 
Vysočina 



 
B) Druhá zlínská výzva: 

My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při přípravě 
Dohody o partnerství s Evropskou komisí   
1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65% prostředků 
alokovaných do Integrovaného operačního programu 2014-2020 za účelem vyvážené a efektivní 
distribuce prostředků EU do území.  
2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venkova ČR 2014–2020 výrazné 
zohlednění potřeb venkovských regionů ČR v duchu politiky soudržnosti. 
3. zajistil v co největší míře využití metody komunitně vedeného místního rozvoje – tedy Místních 
akčních skupin, ve všech relevantních operačních programech tak, aby došlo k maximálnímu možnému 
využití potenciálu daného území. 
 

C) Časopisy ENRD 
Informace o obsahu tiskovin, kde chybí informace o českých MAS. Předat info a úkol PS Mezinárodní 
spolupráce. 
 

D) Vlachobřezská výzva 
Rok lidové architektury. Znění výzvy je přílohou zápisu. Doporučení poskytnout informaci členům 
MAS. 
 

E) Právní forma MAS > přeloženo na další jednání pléna KS MAS 
 

F) Jednání s hejtmanem Středočeského kraje > od odvolaného společného jednání hejtmana se 
středočeskými MAS nebyly poskytnuty žádné nové informace 

 
18)  Závěr 

Příští jednání pléna KS MAS SK bude v pátek 5. 4. 2013 od 10 hodin na Krajském úřadě SK v Praze. 
Předseda KS MAS jednání přítomným poděkoval za účast a jednání valné hromady ukončil. 
Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 15:05 hodin. 
 
Zapsala: Bohuslava Zemanová 
 
Zápis ověřili: 
 
 
 
Jaroslava Saifrtová    Jiří Kužel 
 
 
 
Příloha: 
Vlachobřezská výzva 


