Zápis z pracovní porady
(předávání a výměna zkušeností)
zástupců Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Ústeckého kraje,
konané dne 22.9.2014 v Úštěku od 9:30 hodin
Přítomni: Dle prezenční listiny
Host: Ing. Roman Haken (facilitace)
Jednání zahájil p. ing. Bohumír Jasanský, místopředseda KS NS MAS ÚK , přítomné přivítal, a předal
řízení jednání ing. Romanu Hakenovi
1) Informace jednotlivých MAS o postupu zpracování strategií, ukončení projektů OP – TP
Úkoly:
a) Poslat odevzdané verze strategií ing. Hakenovi – všechny MAS.
b) Pozvat na další setkání Mgr. Kubeše (MMR) na 26. listopadu - zajistí ing. Haken.
c) Pozvat zároveň i zástupce MZe a SZIF – konzultace podmínek certifikace před podáním
žádosti o certifikaci – zajistí Dufková.
d) Pozvat na jednání prostřednictvím hejtmana i zástupce Ústeckého kraje – zajistí Dufková.
Kraji nabídnout MASky jako implementační nástroj pro řešení zaměstnanosti apod. Výstupem
jednání by měla být pracovní skupina se zástupci kraje i MAS, která se bude scházet podle
potřeby.
e) Zabezpečit jednání se SPOV a SMO na krajské úrovni ohledně podmínek (možností) POV pro
rok 2015 – Zajistí A. Vacková
2) Stanovy, statuty MAS – některé MAS již mají provedenou registraci ve spolkovém rejstříku,
některé ještě ne. MAS LS poslala stanovy ke konzultaci JUDr. Deverové, ta je připomínkovala.
Z připomínek se zdálo, že jsou některé připomínky v rozporu se schválenou metodikou pro
certifikaci.
a) Poslat ing. Hakenovi připomínky JUDr. Deverové, které se zdají být v nesouladu s metodikou
pro certifikaci. Ten zajistí znovu konzultaci s JUDr. Deverovou tak, aby stanovy byly v souladu
s NOZ a zároveň splnily podmínky certifikace.
b) Kdo již podával návrh na zápis do spolkového rejstříku a soud žádal o opravy zápisu, ten zašle
H. Dufkové připomínky soudu – vyvěsíme na google disk pro potřeby ostatních, aby se
vyvarovali stejných chyb.
3) Další postup na strategiích. Strategie by všechny MAS chtěly podávat co nejdříve, předpokládá se
březen 2015.
a) Zapojení veřejnosti cca 09/2014 – 02/2015
b) V půlce listopadu poslat obcím znovu (návaznost na volby) informaci o tom, že se strategie
připravují a (aktivně) je vyzvat k připomínkování (znovu oslovit i všechny ostatní cílové
a zájmové skupiny). Připomínkování nejméně do poloviny ledna 2015.
c) Valné hromady, které by měly schválit strategie, by se měly uskutečnit v cca únoru / březnu
2015.
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4) Další postup prací na strategiích (doporučeno)
a) Zveřejnění materiálů (hotovo – všechny MAS)
b) Zasedání pracovních skupin – znovu vyzvat veřejnost k zapojení se do pracovních skupin
c) Vypořádání připomínek ke zveřejněným strategiím Doporučuje se, aby garanci nad
vypořádáním připomínek převzaly pracovní skupiny.
d) Veřejné projednání.
e) Sepsat toto všechno, vyvěsit na web.
f) Další možnost připomínkování (cca do 15. ledna 2015).
g) Opětovné vypořádání připomínek, PS se sejdou tolikrát, kolikrát to bude třeba.
h) Průběžně informovat – web, maily na cílové skupiny.
i) Zpracování konečné verze strategie.
j) Veřejné projednání, schválení strategie – předpoklad únor / březen 2015
5) Ing. Haken - informace – při MZe vznikla PS k sociálnímu zemědělství.
6) Zjistit, kdo na KÚ má na starosti sociální podnikání. Pokusit se zorganizovat buď samostatně nebo
s pomocí KÚ krajský seminář na téma sociální podnikání a sociální zemědělství a to v prosinci
2014 (případně v lednu 2015).
7) Doporučení – kdo má ve strategiích zahrnuté sociální téma, potom vyžádat připomínky ke
strategii od zástupce Agentury pro sociální začleňování.
8) Projekt spolupráce (22. Kolo PRV) – Název a téma bylo dojednáno 22. Července 2014. Přesto ale
bylo toto znovu otevřeno (ing. Bittner). Některé MAS chtějí čerpat prostředky již od září 2014,
proto je třeba se seznámit s Pravidly (nebylo na programu jednání – pravidla nejsou při jednání
k dispozici, nelze o projektu jednat, když nemáme k dispozici při jednání relevantní podklady.
a) Hlasováním per rollam (on – line formulář) definitivně určit téma projektu – zajistí H. Dufková
b) Hlasování per rollam (on – line formulář) definitivně stanovit název projektu – zajistí
H.Dufková.
c) On – line formulář pro obě temata je zde: https://docs.google.com/forms/d/1TveXWTiixEYJyR6Rs78VhWddIbZn_-3NM5gP26g3Vw/viewform?usp=send_form
d) KMAS – MAS SZK, H.Dufková stanoví harmonogram úkolů, co a kdy bude potřeba ke
zdárnému podání žádosti o dotaci. ŽoD připraví MAS SZK jako KMAS, ale je nutná aktivní
spolupráce všech partnerů (celkem 9 MAS zapojených do projektu!!). Bude třeba, aby
všechny MAS spolupracovaly a vždy dodaly potřebné podklady a doklady ve stanovené lhůtě.
Harmonogram úkolů bude MASkám zaslán mailem, k dispozici bude nejpozději do dalšího
setkání MAS ÚK, které se předpokládá 26. Listopadu.
9) Další porada se předpokládá 26. Listopadu. Místo bude upřesněno (pravděpodobně krajský
úřad).
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10) Následoval společný oběd.
11) Porada byla ukončena v 13 hodin.

Zapsala Hana Dufková
Droužkovice 22. září 2014
Komentáře, revize:
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