Havlovice, 21.–22. 11. 2017
Zápis
z Regionální konference Venkov na téma „Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi
místní akčními skupinami v Královéhradeckém kraji“, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní
sítě pro venkov dne 21.–22. 11. 2017 v Kulturním domě v Havlovicích.
Určeno pro: samosprávu, neziskové a příspěvkové organizace, studenty, podnikatele v zemědělství a
odbornou i laickou veřejnost.

Přítomni: dle prezenční listiny 68 účastníků

Řádný program – úterý 21. 11.
8:30 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

16:30 – 17:30

prezence účastníků,
představení pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – Ing. Radim Petr, Státní
zemědělský intervenční fond,
administrace výzev PRV prostřednictvím MAS – 1. část – Ing. Alena Klacková –
MAS Brána do Českého ráje, z. s.,
přestávka (coffee break),
administrace výzev PRV prostřednictvím MAS – 2. část – Ing. Alena Klacková –
MAS Brána do Českého ráje, z. s.,
přestávka (oběd),
představení pravidel 19.3.1 Příprava a provádění činnosti spolupráce místní
akční skupiny – Jana Bujáková, členka pracovní skupiny mezinárodní
spolupráce Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.,
burza témat projektů spolupráce LEADER, hledání partnera – zástupci
jednotlivých místních akčních skupin
přestávka (coffee break),
ukázka projektů z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
– prezentované inspirativní projekty žadatele Jaroslava Prouzy (jezdecká stáj
na Popluží, modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a zřízení půjčovny
sportovních potřeb),
přestávka (coffee break),

17:30 – 19:30

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30

bilance čerpání Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. za 10 let
existence prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007–2015 –
Dr. Jan Balcar – Místní akční skupina Království Jestřebí hory, o.p.s.,
přestávka (večeře),
diskuze k Pravidlům Programu rozvoje venkova 2014–2020, náměty k jejich
úpravě.

J. Balcar seznámil přítomné s programem a zahájil Regionální konferenci Venkov, která byla
podpořena Celostátní sítí pro venkov (dále jen CSV). Dále přivítal hosty, paní M. Stárkovou, krajskou
koordinátorku CSV, a starostu hostitelské obce Havlovice, P. Dvořáčka. Ti pozdravili přítomné a
popřáli jim příjemné a přínosné strávení dne. J. Balcar následně stručně představil program včetně
nečekaných změn a předal slovo prvnímu přednášejícímu.

09:00 – 10:30

představení pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
administrace výzev PRV prostřednictvím MAS – 1. část

R. Petr (SZIF) představil Pravidla PRV 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci prezentace informoval o změnách v Pravidlech při
poslední aktualizaci, např. se jedná o změny v komunikaci mezi žadateli a zástupci MAS při
administraci Žádostí o dotaci.
A. Klacková (MAS Brána do Českého ráje, z. s.) informovala účastníky workshopu o postupech při
administraci výzev z Programu rozvoje venkova 2014–2020 prostřednictvím MAS. Jednalo se o
praktický popis jednotlivých kroků od vytvoření výzvy, přes komunikaci se SZIF, vypořádávání jejich
připomínek, vyhlášení výzvy a komunikaci se žadateli.

10:45 – 12:00

administrace výzev PRV prostřednictvím MAS – 2. část

Po přestávce pokračovala A. Klacková s další částí prezentace, na kterou navázala diskuze mezi
účastníky, kteří si vyměnili zkušenosti z jednotlivých výzev PRV a především praktické a funkční tipy
pro administraci projektů.

12:30 – 14:00

představení pravidel 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce
místních akční skupiny
burza témat projektů spolupráce LEADER, hledání partnera

R. Petr (SZIF) představil Pravidla 19.3.1 příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Ty byly aktualizovány v polovině listopadu 2017. Došlo k drobným změnám, které R. Petr popsal a
podrobně představil. V celé ČR byly prozatím podány pouze dva Projekty spolupráce, ostatní MAS
zřejmě čekají na další změnu, resp. změkčení, Pravidel 19.3.1.

Jednotliví účastníci workshopu si navzájem předali nápady na své budoucí projekty spolupráce a
informovali se o jejich aktuálním stavu, kdy v rámci Královéhradeckého kraje je podaný jeden Projekt
spolupráce.

15:00 – 16:30

ukázka projektů z území Místní akční skupina Království – Jestřebí
hory, o.p.s.

Účastníci workshopu se účastnili exkurze po dvou projektech zrealizovaných z PRV v minulých
programovacích obdobích, konkrétně z LEADERu ČR 2007 a z LEADERu EU 2007–2013. Jednalo se o
projekty: Jezdecká stáj na Popluží a Modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a zřízení půjčovny
sportovních potřeb.
Jana Prouzová (zástupce žadatele) seznámila účastníky s oběma projekty, jejich zaměřením a krátce
představila i vlastní podnikatelskou činnost a plány do budoucna.

17:30 – 19:30

bilance čerpání Místních akční skupiny Království – Jestřebí hory,
o.p.s., za 10 let existence prostřednictvím Programu rozvoje venkova
v období 2007-2015

J. Balcar (MAS KJH, o.p.s.) informoval účastníky workshopu bilanci činnosti MAS KJH, o.p.s. za 10 let
existence MAS. Prezentace byla věnovaná především zrealizovaným projektům z LEADERu ČR 2007 a
z LEADERu EU 2007–2013, které byly krátce představeny a jednotliví přítomní žadatelé měli možnost
doplnit informace nebo odpovědět na položené dotazy.

20:00 – 20:30

diskuze k Pravidlům Programu rozvoje venkova 2O14-2020, náměty
k jejich úpravě

Účastníci workshopu diskutovali o dotačních možnostech z PRV 2014–2020. Jednalo se především o
příklady konkrétních aktivit pro jednotlivé články PRV (fiche MAS) nebo možnosti jednotlivých typů
žadatelů (obec, NNO…).

Řádný program – středa 22. 11.
8:30 – 9:00
9:00 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

prezence účastníků,
Vesnice roku jako nástroj pro rozvoj venkova s důrazem na spolupráce obci se
zemědělskými a zpracovatelskými subjekty – Ing. Miroslava Stárková,
Celostátní síť pro venkov; Mgr. Lucie Feuchter, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje; Ing. Dušan Šustr, Spolek pro obnovu venkova,
přestávka (coffee break),
centrum společných služeb – nový impuls pro spolupráci obcí při rozvoji
venkova – Mgr. Karel Turek, Svazek obcí „Úpa“
přestávka (oběd),
diskuze a formulování výstupů konference.

Jan Balcar z pořádající MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., zahájil druhý den konference a přivítal
přítomné.

9:00 – 10:00

Vesnice roku jako nástroj pro rozvoj venkova s důrazem na spolupráci
obcí se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty

M. Stárková představila Celostátní síť pro venkov, její aktivity a možnosti spolupráce s ní. Dále
vystoupila L. Feuchter, která informovala o soutěži Vesnice roku. Na ni navázal D. Šustr, který
představil Spolek pro obnovu venkova a zároveň se věnoval soutěži Vesnice roku jakožto prostředku
pro rozvoj venkova. Toto téma následně rozšířila M. Stárková, která na příkladech dobré praxe
ukázala, jakým způsobem může účast v soutěži Vesnice roku napomoci rozvoji obcí.

10:15 – 11:00

centrum společných služeb – nový impuls pro spolupráci obcí při
rozvoji venkova

V další části se přítomní formou moderované diskuze věnovali tématu Center společných služeb. Ta
vznikla při dobrovolných svazcích obcí v rámci projektu Svazu měst a obcí. Téma uvedla I. Červinková,
jež je krajskou koordinátorkou těchto aktivit. K. Turek, který seminář řídil, zmínil několik témat, jež
CSS aktuálně řeší.
Někteří starostové přispěli do diskuze svými zkušenostmi s prací CSS. Dále byla diskutována
problematika GDPR a iniciativa DSO Severo-Lanškrounsko, které vytvořilo výzvu na úpravu
novelizovaného zákona o střetu zájmů, který v aktuálně platném znění šikanuje veřejné činitele.

11:30 – 12:00

diskuze a formulování výstupů konference

Po obědě byly formulovány výstupy z druhého dne konference. Následně proběhla diskuze
k prezentovaným výstupům. Diskuze se hodně točila okolo nutnosti úpravy zákona o střetu zájmů a
podpoře iniciativy DSO Severo-Lanškrounsko.
Konference byla zakončena dle harmonogramu v 12:00.
Závěr: Semináře se zúčastnilo nejvíce osob z řad starostů a dalších zástupců ze samospráv, partnerů
MAS a dalších významných hostů. Konference měla ze stran zúčastněných velmi pozitivní odezvu a
celkově ji můžeme zhodnotit jako vydařenou.

Z: Kateřina Valdová, Radka Jansová, Markéta Demešová
T: 21. 11. 2017
Ověřovatel zápisu:

