Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Stručné informace z Výboru NS MAS 12. 9. 2017 (Praha)
Chod kanceláře
-

-

Výběrové řízení na pozici tajemníka NS MAS – příjem životopisů do 18. 9. 2017 do 12:00, termín osobního
pohovoru 4. 10. 2017 v Praze.
Interní směrnice NS MAS - úprava účetní směrnice 2017 + nová směrnice pro užívání loga a nová směrnice
pro užívání datové schránky
plnění Akčního plánu NS MAS 2017 – další neformální jednání MAS a Výboru NS MAS proběhne 9. 10.
2017 na Váňově statku, Dubovice 28, 393 01 Pelhřimov
členská přihláška a přijetí MAS Boleslavsko – aktuální stav členů NS MAS 168
splatnost členských příspěvků – KS MAS dostanou seznam MAS, které ještě nezaplatily členský příspěvek,
aby urgovaly jeho zaplacení
informace z akcí
 Země živitelka – prezentace v pavilonu T společně s CSV a dalšími partnery, poděkování Jihočechům,
hlavně Miladě Vopálkové z MAS Rozkvět za pomoc s organizací události Večera Venkova. Znovu návrh
na prezentaci formou KS MAS nebo MAS společně s kraji, ale je to cenově náročné – bude dále jednáno
s vlastníky výstaviště a možnosti uznatelných výdajů prezentujících MAS
 Oranžová stuha – kritika neúčasti zástupců MAS a KS MAS na místech prohlídek, stuha je o spolupráci
obec s organizacemi na jejím území
návrh rozpočtu NS MAS 2018 – otázka, zda se budou realizovat i jiné projekty než OPTP, výše mzdy ředitele,
nájem kanceláře v Praze, apod., v tuto chvíli je rozpočet ztrátový. Úkol pro vedoucí PS, Kontrolní komisi,
Výbor přinést návrh projektů, které by mohla NS MAS podat pro financování provozu a které položky by
mohly být vynechány, projednání na KS

Dopis ministryně MMR + reakce předsedy NS MAS
-

-

Žádost ministryně MMR o součinnost NS MAS v procesu hodnocení SCLLD, připomenutí vstřícnosti MMR
při vyhlášení 3. Výzvy a upozornění, že další vstřícné kroky již nelze očekávat, přivítala by pomoc NS MAS
s ratingem MAS (hodnocení MAS)
Reakce Jirky Krista – nastaven dlouhý proces hodnocení, častá fluktuace hodnotitelů a jejich různý přístup,
NS MAS zesílí konzultační činnost
Existují MAS, které nereagují na nabídku pomoci NS MAS

Informace z Národní stále konference
-

Komora CLLD – zástupci NS MAS upozornili ŘO na nepřehlednost příruček (IROP), nedodržování termínů,
atd. apod.
Plenární zasedání – přes všechnu snahu se nepodařilo prohlašovat 4. výzvu na hodnocení Strategií CLLD.

Návrh stanov NS MAS
-

-

Návrh zpracovala D. Danielová z KS NS MAS Jihomoravského kraje – může přijet na krajská jednání
představit a vysvětlit návrh  v případě zájmu je zapotřebí s ní včas domluvit termín – KS mají za úkol
projednat do 9.10.
Zásadní změny návrhu:
 předsedy a místopředsedy volí Výbor NS MAS, funkční období na 3 roky
 dále není vyžadována nutnost pobočných spolků s IČ kraje
 nová pozice ředitele
 rozpočet schvaluje Výbor NS MAS – Výbor má odpovědnost za plnění rozpočtu a proto by ho měl i
schvalovat, VH NS MAS schvaluje pravidla rozpočtu
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Pracovní skupina Program a vize
-

Podklad pro start diskuse 2021+ bude rozeslán všem MAS k projednání na KS

Vyjednávání
-

-

-

MANIFEST za zlepšení implementace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v 2. pol. 2017
 Úspěšné dokončení hodnocení strategií CLLD
 Nastavení podmínek pro hladkou implementaci strategií CLLD (Finanční milníky, Indikátor pracovních
míst v PRV, Změny Strategií CLLD, Střednědobá evaluace)
 Úpravy oblastí podpory CLLD v rámci revizí programových dokumentů (Rozšíření oblastí podpory
v OPŽP, Provenkovské nastavení CLLD v IROP, Znovuzavedení podpory drobné občanské vybavenosti
v rámci PRV, Zapojení dalších zdrojů)
 Zajištění režijních nákladů MAS a možnosti výměny zkušeností (Režijní náklady MAS, Projekty
spolupráce MAS, Umožnění přenosu zkušeností ze zahraničí vč. související výměny)
 MS2014+
nominace náhradníka OP PIK – Ing. Eva Hamplová (MAS Český sever)
nominace zástupce Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020 (NKR) – Jana Kuthanová
(MAS Hradecký venkov)
nominace zástupců Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR21+) – do ekonomického, sociálního a
environmentálního pilíře – Gustav Charouzek (MAS Královská stezka), Kateřina Boukalová (MAS Brdy
Vltava), Jiří Krist (MAS Opavsko)
nominace náhradníka Národní stále konference – tajemník NS MAS

Pracovní skupina Vzdělávání
-

-

Sloučení výzvy na MAP II a MAP – vyhlášení cca v 11/2017
Šablony II – nebyly konzultovány s PS Vzdělávání
V 10/2017 budou semináře NS MAS pro své členy ve spolupráci s MŠMT (2x Praha, 1x Olomouc a 1x Brno)
– zhodnocení animace škol + co školy čeká v době realizace šablon (ŽoP a ZoR) + informace o plánovaných
výzvách šablony II, MAP II
Příprava vzdělávacího programu pro členy NS MAS – nejdříve pilotní odzkoušení a pak teprve půjde
nabídka všem MAS  první téma Facilitace a strategická komunikace, poté PR a komunikace ven

Zpráva o činnosti týmu OPTP
-

Proběhla schůzka týmu OPTP s předsednictvem NS MAS – rozdělení úkolů, vyjasnění dalšího postupu,
pravidelná aktualizace úkolů
Honza Florian – jmenován odpovědnou osobou za projekt OPTP

Informace z krajů
-

-

-

KS Vysočina – návrh zrušit monitoring médií – podle analýzy bylo cca 6 přístupů za měsíc tzv. MAS
nevyužívají. Existuje aplikace Google Alerts, která je zdarma a kterou lze MAS naučit používat. Bude
podána výpověď firmě Newton media do konce 9/2017 (2 měsíční výpovědní lhůta).
MAS v Libereckém kraji – podnět co očekávají a co chtějí od NS MAS – v průběhu jednání bylo vše
diskutováno tzn. zástupkyně MAS v Libereckém kraji získala informace v průběhu jednání k vypořádání
všech podnětů
KS Ústecký  v posledním období není plněna úloha servisní organizace, na stránkách NS jsou zastaralé
dokumenty nebo tam nejsou vůbec (kromě podkladů OPZ), Informatorium dosud nebylo vydáno, MAS mají
málo informací z vyjednávání s ŘO, MAS jsou nuceny hledat informace přes FB komunikaci. V případě
jednání o zvýšení členských příspěvků by z uvedeného důvodu byl problém.

Zapsala: Michaela Kovářová; doplnily: Jana Kuthanová, Veronika Foltýnová

