Zápis z Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
v Královéhradeckém kraji
dne 27.5. 2010 od 9:00 hodin, Deštné v Orlických horách

Přítomní (podle prezenční listiny):

Usnesení a úkoly
Bod
1
Zahájení, přivítání
2
Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Zápis ze zasedání KS v Broumově
Úkol trvá
Zajistí pořádající MAS
Podklady pro zpracování zprávy Kontrolní komise
Úkol trvá
Zajistí Výbor KS MAS
Výroční zpráva 2009-připomínkování
Vrátit Výboru MAS text zpávy s vepsanými připomínkami
Zajistí včechny MAS
Další body programu
Aktivity KS MAS v r. 2010
a. Aktivity ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (ing. Diblík)
Projednávané možnosti - školení členů nových obecních zastupitelstev,
školení zájemců o dotaci z Evropských fondů, brožůra s představením MAS
v kraji, podorlické dožínky, zasedání MS MAS. KS MAS KHK povede
v patrnosti možnost spolupráce s celostátní sítí pro venkov a připraví náměty
na společné aktivity k projednání na následujícím společném jednání.
3

b. Společné aktivity v rámci individuálních grantů
Královéhradeckého kraje
Projednávané možnosti - společná akce pro veřejnost, poradenské právní
služby, školení. KS MAS KHK projedná možné společné aktivity.až po
vyhlášení grantu a vyjasnění přijatelných výdajů.
c. Projekty spolupráce LEADER
Zpracovaný společný projekt, který nebyl podpořen v minulé výzvě, bude
aktualizován, doplněn a podán v únoru 2010. Nový společný projekt nebude
pro nejbližší výzvu připravován.
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Usnesení: KS MAS KHK souhlasí s aktualizací projektu a s nabídkou
Sdružení SPLAV,o.s. na zajištění koordinace projektu.
Pověřen: MAS Sdružení SPLAV, o.s.
• Zajistit činnost koordinační MAS projektu.
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Informace z Výboru NS MAS
Pan Kulíšek informoval o :
• připravovaném střednědobém hodnocení MAS a projednávaných
kritériích – ne pouze hledisko chybovosti administrace LEADER, ale i
další činnost MAS mimo LEADER a další, návrhy je možné podat.
• výkladu Veřejné podpory činnosti MAS – bezúročné půjčky,
předfinancování obcemi, apod., je chápáno jako podpora realizace
SPL nad přijatelných 100%
Náměty členů KS k předložení Výboru NS MAS – technická a dopravní
infrastruktura k bytové výstavbě, objednání právních porad k veřejné
podpoře a financování MAS.
Usnesení: NS MAS budou předány náměty na projednání změny Pravidel a
daší činnost.
Pověřen: Petr Kulíšek
• Projednat v TPS LEADER
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Výměna zkušeností s realizací SPL
.MAS Sdružení SPLAV, o.s. prezentovala své zkušenosti s realizací SPL. Se
svými zkušenostmi vystoupili i zástupci ostatních MAS. Byly uváděny tyto
problémy :
1. Nepřesně formulovaná Pravidla
Doporučené doklady vyžadovány jako povinné, příklady chápány jako
konečný výčet možností, nedomyšlené vazby na jiné předpisy, atp.
2. Stále se měnící pravidla a formuláře
Udžování MAS v nejistotě a podřízeném postavení, pochybnosti žadatelů a
příjemců o kompetentnosti MAS, atp.
3. Nedostatečné metodické vedení
Výklad Pravidel se mění s osobou, místem a časem, na RO SZIF není
přidělen konkrétní metodik, není možné získat závazné stanovisko a
spolehnout se na něj, nejsou školení, upozornění na změny, atp.
4. Nesystémová pravidla komunikace mezi MAS a SZIF
Chybí informace o vyřazení žádosti v přijatelnosti, chybí informace o postupu
administrace na SZIF, chybí možnost kontroly Dohody před podpisem
žadatele, chybí vzájemná informovanost o konzultovaných problémech, není
možná diskuze, podání vysvětlení, atp.
5. Nejasná alokace
Není možné koncepčně plnit SPL, připravit výzvy a alokace na další období,
pracovat s finančními prostředky, dodržovat monitorovací ukazatele, atp.
Možnost zlepšení situace bude se SZIF projednávána prostřednictvím NS
MAS.
Usnesení: TPS LEADER budou předány náměty na projednání změn
Pravidel a spolupráci se SZIF.
Pověřen: Petr Kulíšek
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• Projednat ve Výboru NS MAS
Příklad dobré praxe 2 MAS
MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS NAD ORLICÍ o.p.s. představily společný
projekt mezinárodní spolupráce s názvem „Spolupráce při využívání
kulturního dědictví“. Byl promítnut film o lidových umělcích Orlických hor
natočený v rámci tohoto projektu.
Další setkání sítě MAS

Termín příštího jednání KS NS MAS ČR:
22.6.2010 Chlumec nad Cidlinou
Přílohy:
1. Prezenční listina – samostatný dokument
Zapisovatel: Kateřina Holmová, Sdružení SPLAV, o.s.
Ověřovatel: Petr Kulíšek
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