Krajské sdružení NS Místních akčních skupin ČR, o.s. v Ústeckém kraji,
SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČ: 22715681

Zápis
z mimořádného jednání Krajského sdružení NS Místních akčních skupin ČR, o.s. v Ústeckém
kraji, které se uskutečnilo dne 29.3.2014 v Hotelu u Sv. Václava ve Vysočanech (Hrušovany u
Chomutova)
Mimořádné jednání KS NS MAS Ústeckého kraje se uskutečnilo při příležitosti druhého
semináře „Společná příprava strategií pro období 2014-2020“.
Účastnící jednání:
MAS Labské skály (Jiřina Bischoffiová)
Občanské sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (Ing. Bohumír Jasanský)
MAS Sdružení Západní Krušnohoří (Hana Dufková)
SERVISO, o.p.s. (Ing. Jan Bittner)
MAS Naděje o.p.s. (Ing. Bořek Valvoda)
MAS CÍNOVECKO o.p.s (Ing. Emil Machálek)
Místní akční skupina Podřipsko (Ing. Jan Broft)
Jednání zahájila a řídila předsedkyně Krajského sdružení Hana Dufková a navrhla jediný bod
programu:
1) Současný stav jednání o zajištění finančních prostředků pro realizaci Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím místních partnerství –
Místních akčních skupin.
Všichni účastnící jednání s navrženým programem vyslovili souhlas.
Jan Bittner – SERVISO, o.p.s. a Bořek Valvoda - MAS Naděje o.p.s. informovali o výsledcích
schůzky s paní G. Nekolovou, tajemnicí HSR - ÚK, zaměřené na úlohu Místních akčních
skupin při realizaci rozvojových plánů Ústeckého kraje a zohlednění specifik hospodářsky
problémového a současně i sociálně znevýhodněného regionu – Ústeckého kraje, zejména
co se týče zaměření cílených výzev pro individuální projekty, podpory zvýšení absorpční

kapacity obcí a měst do 25 000 obyvatel a zajištění urychlení procesu standardizace MAS
působících v Ústeckém kraji. Tato schůzka se uskutečnila dne 28.3.2014 v Mostě.
Na základě následující diskuse bylo přijato usnesení:
Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje doporučuje Předsednictvu HSR - ÚK
-

Při rozhodování o zaměření a směrování cílených výzev – individuálních projektů
zajistit průnik principu územní dimenze a podpory hospodářsky problémových a
sociálně znevýhodněných regionů a finanční prostředky určené pro cílené výzvy
zaměřené na zvyšování zaměstnanosti, snižování sociálního vyloučení a podporu
sociálního začleňování směrovat prioritně do státem podporovaných regionů
vymezených v příloze Usnesení vlády ČR 344 ze dne 15.5.2013 ke Strategii
regionálního rozvoje České republiky 2014 – 2020. Alokaci pro tyto vymezené
regiony zvýšit pro MAS v Ústeckém a Moravskoslezském kraji o 10 % nad průměr
alokace do ostatních regionů.
Místní partnerství adresné a konkrétní využití finanční prostředků získaných v rámci
cílených výzev rozpracují v Akčním plánu pro vlastní zdroje, který bude vedle
příslušných Programových rámců součástí Integrované strategie území působnosti
MAS.

-

Pro zvýšení absorpční kapacity místních partnerství v postižených regionech využít
doposud nevyčerpané finanční prostředky z Operačního programu Technická pomoc
(Řídící orgán MMR) pro zpracování projektových dokumentací na investiční akce
(2015 – 2020) do 6 mil. Kč (bez DPH) Vzhledem k charakteru uvedených aktivit bude
zaručeno, že tyto finanční prostředky budou vyčerpány nejpozději do 15. června
2015.

-

Ze strany řídících orgánů (MZe/MMR) upřednostnit proces standardizace Místních
akčních skupin ve státem podporovaných regionech již v 1. kole příjmu žádostí o
standardizaci (předpoklad 11/2014).
Díky společné koordinaci a přípravě Místních akčních skupin tvořících Krajské
sdružení MAS Ústeckého kraje při společné přípravě strategií pro období 2014-2020,“
budou vytvořeny předpoklady pro předložení žádostí o standardizaci všemi devíti
MAS již v I. kole.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými účastníky.

Hana Dufková
předsedkyně KS NS v Ústeckém kraji

