Zápis z jednání, předání zkušeností a společné konzultace KSNSMAS Ústeckého kraje , konaného dne
22.7.2014 v Obrnicích od 8:30 hodin

Přítomni: Dle prezenční listiny
Host: Ing. Roman Haken, Mgr. František Kubeš (MMR), Mgr. Jiří Daneš, ing. Oldřich Beneš (CSV), p.
Miko
Jednání zahájila p. Hana Dufková předsedkyně KS NS MAS ÚK , přítomné přivítala, ujala se řízení
jednání.
1. Informace ing. Evy Hamplové, zástupce KS v TPS LEADER, o připravovaném projektu
spolupráce.
Základní
informace
poslala
již
předem
mailem.
Bylo dohodnuto pro připravovanou výzvu projektů spolupráce:
 KMAS – MAS Sdružení Západní Krušnohoří
 P MAS 1 – MAS Vladař o.p.s.
 P MAS 2 – MAS Šluknovsko
 P MAS 3 – MAS Labské skály (Místní akční skupina Labské skály)
 P MAS č. 4 – Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"
 P MAS č. 5 – SERVISO, o.p.s.P MAS č. 6 – MAS CÍNOVECKO o.p.s.
 P MAS č. 7 – MAS Naděje o.p.s.
 P MAS č. 8 – Místní akční skupina Podřipsko
 Téma: monitoring
- Název projektu: Důsledný monitoring – zrcadlo (úspěchu) naplňování strategií.
Výzva bude pravděpodobně v srpnu, žádosti se budou podávat asi v lednu. Náklady
budou uznatelné od 1.9. 2014 do 31.5.5.2015, proplacené budou ze strany SZIF do
konce roku 2015. Předfinancování – je třeba podat žádost o prodloužení doby trvání
půjček od Ústeckého kraje do 31.12.2016 – zajistí předsedkyně dopisem KS ÚK za
všechny MAS. K předfinancování projektů spolupráce je možné využít nabídku České
spořitelny v rámci smlouvy uzavřené mezi NS MAS ČR a Českou spořitelnou, bylo by ale
vhodné zase postupovat jednotně.
- úvěr by se čerpal bude-li ze strany MAS zájem u ČS, a.s. – pobočka Kladno (kontaktní
osoba Ing. Alena Hubáčková). Každá MAS by žádala o úvěr samostatně.
Čerpat úvěr mají MAS:
o České středohoří – ne, pokud bude prolongovaná půjčka Ústeckého kraje do
30.12.2016
o MAS SZK ne, pokud bude prolongovaná půjčka Ústeckého kraje do 30.12.2016
o SERVISO, o.p.s. – úvěr ano, čerpání od 1.9.2014
2. Země Živitelka – organizační zajištění – ing. Eva Hamplová
Tematická fotografie za kraj – zajistí B. Jasanský (Říp), stánky postaví Šluknovsko, všechny
věci, které tam budou vystaveny (nebude se prodávat, ale jen prezentovat) dodají MASky
během úterý do kanceláře Šluknovska. Čt + Pá zajišťuje obsluhu stánků Šluknovsko, sobotu
Labské skály, ne + po České středohoří, so + ne – MAS SZK. Stánek následně uklidí zase

Šluknovsko. Bude ochutnávka čokolády, perníčků, pivo, víno. Pivo a víno pro reklamní a
propagační účely bude dodáno SERVISO, o.p.s. do 26.8.2014 MAS Šluknovsko.
3. Host – ing. Oldřich Beneš, Agentura pro rozvoj venkova, CSV – navrhl aktualizaci projektových
záměrů, realizovaných ve spolupráci s MAS v ÚK. Dohodli jsme se, že by mohly být
realizovány dva projekty a to Festival venkovské ekonomiky dne 20. 10. ve Šluknově a potom
studijní cesta po dobrých projektech v Ústeckém kraji. Úkol: Do 5. 8. dát náměty
J.Bischoffiové, ta je následně do 10.8. předá ing. Benešovi a dál s ním „doladí“ celou akci které projekty ze všech částí kraje bychom navrhovali navštívit (každá MAS aspoň jeden
dobrý projekt). Dalším výstupem by měla být propagační tiskovina, která by propagovala
prostřednictvím příkladů dobrých projektů MAS i CSV v Ústeckém kraji.
4. Organizace školení členské základny NS MAS na vhodné fungování a zapojení nástrojů
územních politik – po dohodě zajistí MAS Šluknovsko, bude se konat na zámku v Děčíně.
Termín dohodne ing. Eva Hamplová s Mgr. Olgou Špikovou, dostaneme včas informace.
5. Řízení jednání se ujal ing. Haken
6. Prezentace Mgr. Jiřího Daneše, ředitele Ústavu sociálních inovací o možnostech pilotního
projektu provedení energetického auditu pro podnikatelské subjekty Central environmental
and energy management as a kit for survival (CEEM).
7. P. Miko – příspěvek na téma zájmu zapojení romských neziskovek do přípravy CLLD, případně
i aktivní činnosti MAS (do členské základny apod.), přednesl žádost o možnost
připomínkování strategií. Svoje vystoupení ukončil s tím, že na mail předsedkyně pošle další
informace, zejména kontakty na neziskové organizace.
8. Diskuse s hostem Mgr. Františkem Kubešem (MMR) ohledně zpracování strategií (CLLD) –
dostali jsme praktické informace o tom, jak správně postupovat při zpracování strategií, byla
prezentována jedna vzorová strategie, na které bylo vysvětleno, jak máme postupovat a
MAS měly možnost individuálně svoje rozpracované strategie s Mgr. Kubešem konzultovat.
Další informace:
- Standardizace MAS by neměla probíhat pouze jednou na počátku procesu,
- Předhodnocení (I.kolo hodnocení) strategií by mohlo pravděpodobně probíhat na
úřadech regionálních rad, hodnocení by měla být jednoduchá a jeho výsledkem by
měl být výrok ANO / NE, hodnotit by měli dva hodnotitelé,
- V případě výroku NE by měla mít možnost MAS strategii upravit a k hodnocení jí
předložit znovu a to opakovaně,
- II. kolo hodnocení by mělo probíhat na MMR,
- Metodika pro zpracování strategie bude schválena vládou za 14 dní, je zde uvedeno,
co strategie musí splňovat, aby dosáhla výroku ANO,
- Mgr. Kubeš informoval o vzniku Národní stálé konference a Regionálních stálých
konferencích na úrovni krajů. V Národní stálé konferenci mají nás zastupovat

předsedové krajských sdružení NS MAS. Bylo dohodnuto, že v posledním týdnu
v listopadu se se zástupcem MMR setkáme znovu (Litoměřice).
9. Další termín krajského setkání bude v posledním týdnu v září a uskuteční se na Litoměřicku
(pravděpodobně Úštěk). Místo, datum a čas bude upřesněn. Jednání bude zaměřeno na
statuty, stanovy a smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

V Droužkovicích dne 24.7.2014
Připomínky a korekce zaslali: J.Bischoffiová, E. Hamplová, B.Jasanský, J.Bittner
Droužkovice dne 29.7.2014

Zapsala Hana Dufková

