
 

Hanušovice, 25.2.2012 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Hosté: dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu:  Sršeň, Winter 

Jednání zahájeno v 10:15 

Pořízen audio záznam.  

 

Na úvod hovoří předseda MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, na jehož území se jednání Výboru 

odehrává. Předseda seznámil s činností MAS, která je nad rámec administrace SPL – projekt 

„Partnerství venkova“ s MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova. Dalšími projekty jsou 

„Venkov můj domov“ a „Hřbitovy, kamenná historie“. 

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil 

přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: Pošmurný 

(podněty z jednání KS Středočeského kraje, návrhy ke Kontrolní komisi, půjčka KS Královéhradeckého 

kraje), Krist (informace o chystaném projektu 12 MAS do ESF), Winter (prezentace firmy OK GROUP, 

návrhy na členy PS při MZe, žádost MMR, výstava URBIS Invest), Karasová (konference Venkov 2012). 

Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) 

Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. 

Oslovovat viditelné lidi. 

Termín: průběžně 

Krist seznamuje s informacemi - seznam se naplňuje a oslovování probíhá. 

A) PS Medializace a propagace 

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. 

Termín: jednání 1 / 2012, v návaznosti na plán výstav CSV 
Viz bod 7. zprávy z PS. 
Úkol splněn 
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B) Předsedovi 

Úkol 1/31: Zveřejnit schválené plány akcí Krajských a regionálních sítí pro rok 2012. 
Termín: jednání 2 / 2012 
Plány vyvěšeny na webu v sekci dokumenty.  
Úkol splněn 

C) PS Mezinárodní spolupráce 

Úkol 2/30: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organizaci mezinárodních setkání NNO. 
Termín: jednání 2 / 2012 
Večerka upřesňuje, že MMR omezuje výši dotací. Pokud by byla již přímo akce, která by měla být podpořena je 
potřeba se informovat více.  
Úkol splněn 

D) Koordinátorovi vyjednávacího týmu 

Úkol 2/31: Sestavit plán práce vyjednávacího týmu včetně koordinátora, který bude obsahovat také informace o 
již provedených jednáních.  
Termín: 8. 2. 2012 
Více viz bod 2.  
Úkol splněn 

 

Kontrola usnesení z minulého jednání. 

1. Výbor NS MAS ČR souhlasí s vydáním Výroční zprávy s limitem nákladů 50 000,- Kč.   

2. Výbor NS MAS ČR ustanovuje koordinátorem vyjednávacího týmu Václava Pošmurného. 

3. Výbor NS MAS ČR schvaluje založení účtu pro shromažďování finančních prostředků na koordinaci vyjednávání a 

souhlasí s rozesláním informací o možnostech zasílání prostředků na MAS. 

4. Výbor NS MAS ČR v rámci opatření III.4.1.“Osvojování“ doporučuje financovat pouze dosud nepodpořené a nově 

vzniklé MAS. 

5. Výbor NS MAS ČR podporuje účast na výstavě UrbisInvest, pokud to nebude zahrnovat finanční spoluúčast na 

expozici. 

6. Výbor NS MAS ČR souhlasí s podporou akce Modlitba za domov v roce 2012  částkou 30 000 Kč.  

7. Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Telčsko, MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Podřipsko. 

8. Výbor NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady max. 15 000,- Kč. 

9. Výbor NS MAS ČR souhlasí s uhrazením členského příspěvku do ELARD ve výši 6 tis. EUR. 

10. Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. 

11. Výbor NS MAS ČR souhlasí s příspěvkem na akci Má vlast ve výši 10 000,- Kč. 

12. Výbor NS MAS ČR schvaluje posunutí splátkového kalendáře pro KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje do 28. 2. 

2013 

13. Výbor NS MAS ČR bere na vědomí svoji spoluúčast při organizaci Konference Venkov 2010 a tímto schvaluje, že se 

bude NS MAS ČR na ztrátě podílet částkou 80 000,- Kč. Částka bude refundována v rámci půjčky KS NS MAS ČR 

Královéhradeckého kraje. 

 

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) 

7. 2. 2012 Praha – jednání SMO – setkání předsednictva, účastnil se společně s Jirkou Kristem, 

snaha o spolupráci a seznámení s MAS, metodou LEADER a NSP LEADER 2014+.  

8. 2. 2012 České Budějovice – 1. výstavní Výbor k Zemi živitelce – pavilon Z a venkovní plocha č. 

507, bude sestavena koncepce, která bude zahrnovat vnitřní a venkovní plochy. 

14. 2. 2012 Praha - MZe – první jednání zástupců SPOV, SMO, NS MAS s náměstkem pro úsek pro 

společnou a rybářskou politiku EU Ing. Martinem Hlaváčkem.  

Plán činnosti: 
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5. 3. 2012 Praha - Kulatý stůl ministra zemědělství a setkání vyjednávacího týmu s vrchním 

ředitelem sekce rozvoje venkova Ing. Pavlem Sekáčem o vývoji spolupráce MZe a MMR. 

 

2. Činnost a financování koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS ČR  

Pošmurný informuje o činnosti, která byla zatím v rámci koordinačního týmu vykonána. Na jednáních 

byli přítomni společně s koordinátorem Sršeň, Pošíková, Florian, Krist, Winter. V rámci činnosti budou 

vedena jednání na ministerstvech a dalších institucích a organizacích. 

MPSV – veskrze pozitivní přístup k metodě LEADER a MAS, je velice možné začleňování MAS do 

struktur ministerstva jako možní zprostředkovatelé. Jednání vedeno s vrchním ředitelem Ing. 

Vladimírem Kváčou, Ph.D. a dle jeho vyjádření bude potřeba maximálního pokrytí, které je definováno: 

na každém území ORP musí být MAS.  

V současné době je nutné dopracovat „kuchařku“ a rozpracovat ji do konkrétnějších podkladů a 

přizpůsobovat konečným programům. Pozitivní by byla certifikace MAS, která by byla implementována 

do SPL. MPSV se obává velkého množství MAS a zástupci by uvítali smlouvu s jednou organizací, např. 

NS MAS. Toto nebylo po zkušenostech doporučeno. Je pravděpodobná spolupráce s místními úřady 

práce.   

MMR – z této strany je velký požadavek na certifikaci MAS a při jejím vzniku spolupráce s NS MAS. 

SMO a SMS – odlišné názory uvnitř organizací, předpokládá se jejich spolupráce. 

MŠMT – prostor v oblasti regionálního školství a vzdělávání. 

MŽP – je zaznamenán odklon od KIPRU k MAS, ale podmínku pro začlenění do programu je mít na 

svém území kompletní chráněné území.  

Europoslanci – Hynek Fajmon – podpora myšlenky implementace přes MAS, Milan Cabrnoch – sociální 

sféra 

Asociace krajů – snaha o zajištění jednání 

Doposud provedené kroky: 

- dopisy pro členy SMO na podporu metody LEADER pro venkovský prostor (1 200 dopisů),  

- zřízen blog a uveřejňovány materiály (stanoviska organizací, diskuze),  

- zprovozněna databáze map, která prolíná území MAS, členy SMO, SMS a SPOV.  

 

Úkol 1/32: Na web NS MAS ČR umístit odkaz na mapy území MAS v souvislosti na členství obcí 

v SMO, SPOV a SMS. 

Zodpovědný: tajemník 

Termín: 3/2012 

 

Winter seznamuje se systémem financování koordinátora. V rámci vybraných prostředků bude částka 

500 tis. Kč hrazena postupným fakturováním na základě smlouvy, která bude po odsouhlasení 

Výborem podepsána. Předpokládaná frekvence fakturace je 5 x 100 tis. Kč a k fakturám bude přiložena 

zpráva o průběhu vyjednávání (činnosti). MAS byla odeslána žádost o zapojení se do podpory a návrh 

darovací smlouvy. Veškeré náklady, které budou spojeny s vyjednáváním, budou v režii koordinátora. 

Navíc nebudou hrazeny žádné další náklady z rozpočtu NS MAS. Finanční prostředky nad částku 500 tis. 

zůstanou na zvláštním účtu a o jejich využití bude následně výbor jednat. Koordinace je řešena 

Smlouvou o poskytování poradenství mezi koordinátorem (OSVČ – nevěnuje se již dalším aktivitám) a 

NS MAS.  
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Smlouva byla během jednání dána k připomínkování a na konci jednání byl dán návrh na její 

odsouhlasení. 

V rámci diskuze pí Čárková uvedla, že jsou důležitá takováto jednání provádět a nastavit hráz 

byrokracii. Dále je potřeba sledovat blog vyjednávání (http://nsmas.blogspot.com/), kde jsou 

rozebírána nová témata a průběh vyjednání. Byla vznesena prosba o poskytnutí kontaktů, které by 

mohly pomoci při jednáních. Dále je doporučeno informovat koordinátora o již provedených jednáních, 

aby nedošlo ke zdvojování jednání u stejných osob (subjektů), což se nes bohužel doposud děje. Byly 

vzneseny dotazy, jaký bude postup při nadbytku vybraných prostředků. Winter uvedl, že nadbytek 

financí bude použit na propagační materiály. 

 

3. Informace k materiálu „Komunitně vedený místní rozvoj“ (Florian) 

Florian se bohužel nemohl osobně účastnit jednání z důvodu finalizace „kuchařky“. Materiál, který 

vychází z diskuse na rozšířeném jednání PS LEADER, konaném 10. 1. 2012 v Evropském domě v Praze, 

na které byli přizváni členové PS LEADER, PS Vize a rozšíření a členové a náhradníci ve Výboru. Jednání 

se zúčastnilo celkem cca 30 osob, kteří projednali základní kostru materiálu pracovně nazvaného 

„kuchařka“ a měli možnost vznést své připomínky. Následně byl zpracován první návrh textu, který byl 

rozeslán všem účastníkům předchozího jednání a všem členům a náhradníkům Výboru 

k připomínkování. Hlavní připomínky byly projednány v užší skupině cca 10-15 zájemců ve Vrbici dne 

24. 1. 2012.  

Hlavní myšlenky dokumentu byly zveřejněny v únorovém vydání Zpravodaje venkova a byla 

zpracována samostatná prezentace, která je určena pro krajská setkání.  

Text „kuchařky“ byl také neoficiálně zaslán vybraným pracovníkům ministerstev a dalších orgánů, 

z nichž někteří využili možnosti vyjádřit se k pracovnímu textu a zaslali své komentáře. Na základě 

těchto připomínek je v současné době materiál dopracován a do konce února bude oficiálně zveřejněn. 

Členům NS MAS ČR bude materiál podrobně představen na Valné hromadě.  

Na přelomu března a dubna bude dokument představen veřejnosti v Evropském domě (termín se 

upřesňuje dle možností zastoupení Evropské komise v ČR a DG AGRI – ve hře jsou data 20., 21., 23., 26. 

března a 3. a 5. dubna). Prezentace bude rozdělena na dvě části – dopolední, určenou pro zástupce 

ministerstev, a odpolední pro zástupce partnerských organizací. Mezitím předpokládáme krátkou 

tiskovou konferenci pro zástupce médií. V rámci každého bloku předpokládáme vystoupení vedoucího 

zastoupení Evropské komise v Praze, dále zástupce DG AGRI a zástupce Evropského hospodářského a 

sociálního výboru. Celá akce je připravována v rámci Vyjednávacího týmu. 

 

4. Zpráva o průběhu vyjednávání  

Informace byly podány v bodě 2. 

5. Projednání návrhu změny právní formy NS MAS ČR (Winter) 

Dle usnesení VH ve Křtinách bylo nutné v rámci PS projednat možnost změny právní formy, včetně 

jejich výhod a nevýhod. PS nemůže po provedených jednáních „rozhodnout“ definitivně, protože 

změna je provázena velkým množstvím právních úkonů a je časově náročná. V návaznosti na vyjádření 

koordinátora, že v o.p.s. je průhlednější hospodaření a pro další jednání a partnertsví by byla uvítána 

změna na tuto právní formu.  

Z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné vypracovat do 6.3. různé právní názory a doporučení na změnu 

právní formy NS MAS ČR v návaznosti na členství MAS jako právního subjektu. Krist doporučuje na 

http://nsmas.blogspot.com/
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Valné hromadě neschvalovat změnu právní formy, ale schválit pověření PS na další kroky v této věci. 

Večerka upozorňuje, že od 1. 1. 2015 bude v účinnosti změna občanského zákoníku, a pro tuto změnu 

by měla být již nachystána nová právní forma, kterou doporučuje (o.p.s.). V závěru diskuze byl 

předsedou přednesen návrh, že na VH a k ní příslušných podkladových materiálech bude uveden návrh 

na změnu právní formy a doporučení na další kroky PS. Večerka upřesňuje, že jsou možné 3 právní 

formy (o.s., o.p.s. a z.s.p.o.) a každá z nich je vhodná pro jiný typ organizace. 

 

Úkol 2/32:  Zpracovat do jednání Výboru dne 6. 3. nezávislý právní rozbor, včetně doporučení na 

možnou změnu na o.p.s. a z.s.p.o. či zůstat u o.s.? (na A4). 

Zodpovědný: členové Výboru 

Termín: 6. 3. 2012 

 

6. Podkladové materiály pro jednání Valné hromady NS MAS ČR  

Program jednání byl již rozeslán všem členům NS MAS ČR elektronicky. Podkladové materiály budou 

odeslány dne 7. 3. 2012.  

Podklady jsou následující:  

 Výroční zpráva o činnosti včetně plnění plánu práce pro rok 2011 a plnění usnesení přijatých na 

předchozí VH – předseda 

 Zpráva o hospodaření za rok 2011 - Hamplová (Špiková) 

 Zpráva Kontrolní komise – předseda KK 

 Schválení účetní závěrky za rok 2011 – Hamplová (Špiková) 

 Plnění cílů Národního strategického plánu LEADER 2014 + - Krist (+ návrh na další rozvoj VIZE) 

 Seznámení s materiálem „Komunitně vedený místní rozvoj“ - Florian 

 Zprávy pracovních skupin 

o PS LEADER - Florian 

o PS Vize a Rozšíření - Krist 

o PS Medializace a Propagace - Jančo 

o PS Mezinárodní spolupráce - Kulíšek 

o PS úprava stanov / změna právní formy - Winter 

 Informace vyjednávacího týmu - Pošmurný 

 Návrh a schválení Plánu práce na rok 2012 - Winter 

 Návrh a schválení rozpočtu 2012 – Hamplová (Špiková) 

 

7. Zprávy z  PS  

PS LEADER (Florian) – byly zaslány podklady k přednesení  

Dne 31. 1. 2012 proběhlo první jednání TPS LEADER k novému opatření III.4.1., kde bylo otevřeno 

několik otázek. Ty byly dále diskutovány na užší konzultaci 10. 2. 2012, na základě které MZe připraví 

podklad pro společné jednání TPS LEADER a PS MV EAFRD dne 1. 3. 2012. Podklady pro jednání budou 

členové PS LEADER konzultovat s vybranými zástupci MAS, které jsou členy NS MAS ČR a spadají do 

okruhu potenciálních příjemců.  

Dle předběžných závěrů dosavadních jednání lze předpokládat: 

- schválení Pravidel v březnu 2012 a odsouhlasení opatření MV EAFRD v dubnu 2012, samotný příjem ale 

proběhne patrně až v říjnu 2012 z důvodu zdržení stanoviska EK, 

- podmínky pro vymezení MAS zůstávají podobné jako ve stávajícím IV.1.1., do přípravy ISÚ mohou být 

zapojena i přilehlá města nad 25.000 obyvatel, ne však do územní působnosti MAS, 
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- cílem podpory je připravit podklady pro ISÚ na období 2014-20, 

- další povinné výstupy budou 2 akce pro veřejnost nebo 2 propagační materiály a také provedení 

tréninkového výběru projektů (v rámci rozpočtu lze na bázi dodavatelsko-odběratelských vztahů přispět 

na vybrané měkké akce), 

- povinný koučing zkušenou MAS z kategorie A nebo B dle dosavadních Hodnocení (prohlášení o 

spolupráci se zkušenou MAS musí být již součástí žádosti o dotaci), 

- při registraci se bude předkládat souhlas obcí se zařazením do územní působnosti MAS,  

- proplácení dotace zpětně ve 2 splátkách (termíny ŽoP si určí sama MAS), 

- způsobilé výdaje vč. limitů obdobné jako v IV.1.1., přičemž výdaje na jakékoliv poradenské služby budou 

výrazně omezené (limit max. 15% z rozpočtu), v diskusi je také možnost pořízení vybavení kanceláře 

(kancelářská technika, nábytek, …) – případně bude omezeno limitem cca 50 – 100 tis. Kč, 

- dotace 100%, max. 500 tis. Kč (dotace bude rozdělena víceméně rovným dílem dle počtu žadatelů, nebo 

jen velmi malý vliv počtu obyvatel a rozlohy MAS). 

Dne 9. 2. 2012 proběhlo také 2. on-line jednání Focus Group 4 Podvýboru LEADER při Evropské síti pro 

rozvoj venkova (ENRD), na jehož programu bylo upřesnění organizace práce skupiny. Další jednání se 

uskuteční 28. – 30. 3. ve Finsku, kde bude NS MAS ČR zastupovat Ing. Jaromír Polášek (náklady na 

cestu budou zčásti refundovány MZe, zbývající část hradí domovská MAS Ing. Poláška).  

Na 27. – 28. 4. 2012 je plánována mezinárodní akce v Bruselu – pozvánky budou rozeslány v nejbližší 

době. EK bude opět hradit cestovní náhrady omezenému počtu účastníků. Na 30. – 31. 5. 2012 je 

plánováno další jednání Podvýboru LEADER. 

PS Vize a Rozšíření (Krist) 

Podíleli na společných setkáních v Praze a Vrbici s PS Leader. Závěry PS budou předneseny do VH a 

poté dle plánu práce budou učiněny další kroky. Je předpoklad rozšířit NSP LEADER 2014+ v rámci 

zpracování strategických plánů ministerstev a nařízení EK. Pružná reakce na požadavky. 

PS Medializace a propagace (Jančo) 

Výboru byla přednesena zpráva o činnosti PS, která je přílohou tohoto dokumentu, včetně koncepce 

výstav.  

PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) 

Sršeň seznamuje s činností PS, která bude mít jednání začátkem března. Soustředí se na oslovení VIP 

osobností ze zahraničí, kterým jsou předána pozvání na LeaderFEST. V plánu je pozvat partnery ze 

Srbska a Ukrajiny, kteří měli spolupracovat na nepodpořeném projektu „Leader jako nástroj 

Východního partnerství“.  

Zprávy z ELARD – intenzivní jednání na úrovni EP, požadavky ELARDu jsou respektovány, důležitost je 

také kladena na spolupráci a DG Agri, EP v žádném případě nebude návrh upravovat v neprospěch 

s metodou LEADER.  

Zpráva autorského dvora: LEADER má být více koncentrován na podnikatele a neziskovky, nesmí být 

jen další kanál pro obce, které mají už tak daňové příjmy. Přání pro vytvoření „kuchařky“ na Evropské 

úrovni, který je možná inspirován našimi zaslanými připomínkami na jednání ELARD a zástupců EP. 

 

8. Různé 

Účast na LeaderFEST (Winter) 

Stánek NS MAS bude zajištěn, pokud budou mít zájem krajské organizace, tak rozeslat návrh na stánek, 

jak se budou MAS prezentovat. 
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Žádost MMR (Winter) 

NS MAS ČR dostala žádost o příspěvek na účast „fotbalového mužstva starostů“, který by se měl 

prezentovat na letošním EURU 2012. Doporučená částka byla 70 tis. Kč. Krist doporučuje odepsat, že 

NS MAS by podpořila tuto akci 5% z požadované dotace MMR.  

Prezentace firmy OK GROUP (Winter) 

Vedení organizace bylo osloveno makléřskou společností, která by měla zájem o prezentaci a dále o 

partnerství v rámci pojištění. Výbor nepodpořil takovouto prezentaci na jednání Výboru. 

Návrh Výroční zprávy (Špiková) 

Výboru byl prezentován návrh Výroční zprávy již v tiskové verzi. Do 2. 3. je potřeba zaslat požadované 

materiály PS a KS. Dále byla vznesena výzva na zaslání kontaktů na prověřené tiskárny z důvodu zřízení 

databáze dodavatelů tiskovin. Byl nabídnut aukční systém KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. Dále byl 

navrhnut počet 2 000 ks na tisk. 

Úkol 3/32:  Zaslat materiály KS a PS do výroční zprávy. 

Zodpovědný: členové Výboru 

Termín: 2. 3. 2012 

Konference venkov 2012 (Karasová) 

Bylo provedeno jednání KS SPOV a KS NS MAS Jihomoravského kraje, kde bylo dohodnuto, že KS SPOV 

nemá lidské zdroje na organizaci takovéto akce a rádi budou spolupracovat s KS NS MAS, která 

takovéto zázemí má. Večerka upřesňuje, že do konce týdne bude dojednán potup organizace 

konference v rámci spolupráce SPOV a KS NS MAS Jihočeského kraje. Na jednání Výboru bude podána 

informace o finálním dojednání podmínek konání konference, aby mohly být zahájeny přípravy. 

Žádost od MZe (Winter) 

Byla zaslána žádost MZe o nominování členů Gremia pro koncepční otázky a reformu Společné 

zemědělské a rybářské politiky 

1. skupina PRV – zemědělství, potravinářství, lesnictví, pozemkové úpravy a životní prostředí   

2. skupina PRV – rozvoj venkovských oblastí (rozvoj venkova  + LEADER)                    

Winter navrhuje do první PS sebe a jako náhradníka pí Dufkovou, do druhé skupiny Krista a náhradníka 

Pošmurného. Výbor nebyl proti těmto návrhům. Předseda nominuje výše jmenované osoby. 

SFŽP (Winter) 

V návaznosti na žádost naší organizace o sdělení informací o šetření projektu, na kterou SFŽP nijak 

nereagoval, byla sepsána stížnost, která obsahuje informace o nečinnosti SFŽP, a bude zaslána 

ministrovi životního prostředí. Pošmurný doporučuje vyvěsit smlouvu k projektu na web. 

Urbis Invest (Winter) 

CSV může uvolnit maximálně 95 000,- Kč a tímto je nutná spoluúčast naší organizace cca 30 000,- Kč.  

 

Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje účast na Urbis Invest, a s tím i související finanční spoluúčast 

ve výši max. 30 000,- Kč. 

Pro: 4  Proti: 4  Zdržel se: 0 

Neschváleno 
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Krajské sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje (Pošmurný) 

Předseda KS seznamuje s návrhy KS 

navrhuje povinný audit pro NS MAS již pro rok 2011 (a další období) s cílem zprůhlednit 

hospodaření a výsledek auditu mít jako argument o jeho správnosti. Pošmurný upřesňuje 

dotaz, že auditor kontroluje formální stránku hospodaření a KK kontroluje účelnost 

hospodaření. Winter se pokusí zajistit audit do VH, pokud to bude časově možné – v každém 

případě pak nejpozději do června 2012. 

- ve zprávě z hospodaření rozšířit popis položek výdajů – přehledně spojit vynaložené výdaje 

s realizovanými akcemi tak, aby bylo jasné jejich využití,  

- požaduje Kontrolní komisi prověřit vyúčtování konference Venkov 2010 s cílem zjistit, zda ze 

strany KS Královéhradeckého kraje bylo vše v pořádku a nedošlo k nestandardním výdajům, 

v návaznosti na kladné zjištění co shledá, že peníze byly vynaloženy řádně a k navýšení ceny 

došlo v důsledku vzniku nečekaných okolností, KS Středočeského kraje doporučuje navýšit 

spoluúčast na ztrátě ze strany NS MAS. 

- požaduje zveřejnění smlouvy mezi NS MAS a SFŽP (Zelená úsporám) na webu NS MAS 

 

Projekty MAS (Krist) 

Před jednáním výboru bylo setkání MAS, které byly osloveny s výzvou udělat cyklus projektů v každém 

kraji. Základem by byl přenos knowhow ve věci zapojování specifických skupin nezaměstnaných, každý 

kraj jiného partnera ze zahraničí. Výstupem by byl manuál dobré praxe. Předkládat je podání v jarní 

výzvě programu ESF. 

 

Reakce na jednání v senátu k regionálnímu školství (Pošmurný) 

Výbor byl seznámen s jednáním Výboru pro vzdělávání v Senátu, kde byla v závěru vznesena společná 

výzva různých organizací působících na venkově, která by byla adresována MŠMT, aby přepracovalo 

reformu základního školství s ohledem na její dopad na venkovské školy. 

 

Usnesení: Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu podepsáním materiálu, který bude předán MŠMT a 

navrhuje přepracování reformy základního školství s ohledem na jejich dopad na venkovské školy. 

Všichni pro 

Neschváleno 

 

Losování nominace MZE IV.2.1. 

V návaznosti na žádost MZe o zaslání nominací do Hodnotitelské komise pro hodnocení projektů 

spolupráce pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova pro období 

2007 – 2013. Nominováno bylo celkem 86 kandidátů ze všech MAS ČR. Nominace byly zasílány za 

jednotlivé MAS nebo v souhrnu za krajská sdružení. 

Členové komise:  

Mgr. Michal Jarolímek (Jihočeský kraj) 

JUDr. Libuše Růčková (Královéhradecký kraj) 

Bc. Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj) 

Náhradníci:  

Ing. Olga Ondráčková (Jihomoravský kraj) 

Jana Bujáková (Zlínský kraj) 

Pavel Hlaváč (Středočeský kraj – Zlatý pruh Polabí) 
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Smlouva s koordinátorem (Winter) 

V návaznosti na prostudování předložené smlouvy s koordinátorem byl vznesen návrh na usnesení. 

Usnesení: Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu podepsáním smlouvy s koordinátorem na 

poradenskou činnost. 

Všichni pro 

Neschváleno 

 

 

Jednání ukončeno v 14:30 

 

Příloha: Zpráva z činnosti PS Medializace a propagace, Koncepce prezentace NS MAS na veletrzích a 

výstavách (pouze v písemné podobě) 

 

Ověřili dne:   27. 2. 2012 Winter 

 

  27. 2. 2012  Sršeň   

  

Zapsala: Olga Špiková 


