
Zápis – ČLENSKÉ SCHŮZE - MAS Blaník o.s. 

10. 9. 2013, 17 - 21 hodin – Obec Studený, Spolkový dům 
 

Přítomni: 29 z 51 členů, z toho 15 soukromý sektor, 14 veřejný sektor 

Renata Vondráková (OSVČ), Jaroslav Švejda (manažer Mikroregionu Želivka), Jiří Pospíšil (TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem), Jiří Jelínek 

(starosta Městyse Načeradec), Stanislav Kužel (FO), Růžena Kučerová (Městys Louňovice pod Blaníkem), Martin Kapek (SDH Hulice), Josef 

Korn (SDH Trhový Štepánov), Václav Nekvasil (starosta Města Trhový Štěpánov), Miroslav Matuška (starosta Obce Kondrac), František 

Nebřenský (TJ Sokol Čechtice), Eliška Švejdová (manažerka mikroregionu Blaník), Jaroslav Dědič (starosta Obce Šetějovice), Bohumil Červ 

(starosta obce Strojetice), Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), Pavel Kuře (Anno Domini Martinice o.s.), Bohumil Bušek (obec Studený), Karel 

Havlíček, Josef Buršík, Věra Janoušová (azylový dům Diakonie ČCE), Tomáš Smutný (Bene.cz), Kateřina Rybníčková (Římskokatolická farnost 

Vlašim), Antonín Novák (starosta Vracovic), Alena Jenšíková (starostka Kamberka), Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), 

Eva Hájková (Spolkový dům), Radek Vondrák (podnikatel), Daniela Laloučková (Charita Vlašim), Lenka Proschková a Marie Málková (ZŠ 

Čechtice), 

Omluveni:,  

Pavla Kovalská (Vlašimská astronomická společnost), Jaroslava Trochtová (RC Světýlka o.s.), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Radovan 

Cáder (ČSOP Vlašim), Jana Lapáčková (starostka obce Pravonín), Jiří Málek (starosta obce Miřetice) 

Hosté: 

Alena Kadavá Grendysová (nakladatelství), Karel Říha (starosta Obce Blažejovice), Jaroslava Pospíšilová (Nakladatelství Sedmikráska), Milan 

Kadavý, Jitka Buršíková, Jiří Malimánek (občan Studeného), Eva Houdková, Petr Chotívka (manažer České spořitelny) 

 

Shrnutím dosavadního vývoje >>> přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty - Chopos, 12.10. 

2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16.10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – schůzka s Posázavím, 13. 11. 2012 – 

schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první setkání nové MAS, 22.1.2013 –veřejná přednáška 

LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29.1. – Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, 25.2. 19 hodin – konzultace ve Spolkovém domě, 

5.3. – Schůzka MAS v Kondraci, 16.4. - Schůzka MAS v Martinicích, 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, setkání 

pracovních skupin (5.6. Výchova a vzdělávání, 6. 6. Využití potenciálu krajiny, 6.6. Fyzický rozvoj obcí, 11.6. Cestovní ruch, 12.6. 

Sociální služby, 12. 6. Kulturní spolkový a zájmový život), 18. 6. schůzka MAS – ustavující valná hromada v Čechticích – 

restaurace Zlatá Praha, klubovna , 17. 7. – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, 10.9. v 17 hodin schůzka MAS ve 

spolkovém domě v obci Studený >>> 24.9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim , 8.10. 9 hodin Valná 

hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet) 

 

Program jednání >> 

1. Zpráva o projektu Svazu měst a obcí 

2. Diskuse k výdajům roku 2013, výhled 2014 

3. Termíny >> 

- schůze výboru (rozpočet 2013 + 2014) 

- schůze valné hromady k rozpočtu 

- schůzky pracovních skupiny (říjen, listopad) 

4. Zajištění účetní sdružení 

5. Logo – zadání, postup, co dál k logu a souvisejícímu 

6. Web – zadání, postup, obsah 

7. Vize 

8. Aktualizace kontaktů 

9. Informace k novému občanskému zákoníku + možnosti školení 

10. Zasedání KS MAS – 13.9. 

11. Další, různé, diskuse 

Další harmonogram: 

24. 9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim 

8. 10. 9 hodin Valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim 

 

Revize úkolů od minulé schůze 



1. „Nástěnková akce“ iniciovaná p. Kuřetem: Nástěnky jsou od řezbáře zhotovené, je možnost zaslat / předat panu 

Kuřeti plakáty s informacemi o akcích – velikost plakátu A4 nebo A3. Dále pan Kuře plánuje založení infocentra 

– info i pro MAS a o okolí >> Úkol je průběžně plněn, projekt v realizaci, dotazy přímo na p. Kuřete 

2. MAS přijímá návrhy loga MAS a zahajuje diskusi nad grafickým designem MAS 

Splněno >> Do dnešního jednání obdržela MAS celkem návrhy na 14 log vč. různých mutací 

3. Schváleno zřízení účtu u České spořitelny pro MAS, číslo účtu bude členům rozesláno pro zasílání členských 

příspěvků >> Splněno >> účet je zřízen a dnešního dne je uveden v provoz – číslo účtu je >> 3300003389/0800 

4. Členové MAS jsou vyzváni k zasílání návrhů na účetního/účetní na info@masblanik.cz, konkrétní jména budou 

projednána na další schůzi >> Nesplněno >> MAS neobdržela žádné návrhy. Bude projednáno až po zasedání 

výboru MAS na valné hromadě, dle toho, jak se bude postupovat v projektu SMO – kdo jej bude administrovat 

(pravděpodobně účetní organizace nesoucí projekt SMO bude oslovena ke spolupráci s MAS – logické) 

5. Dále p. Ing. Arch. Buršík informoval o realizovaném prvním výtvarném setkání v Trhovém Štěpánově – 

povedená akce – info a foto zde - >> 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.530202417051653.1073741829.466673293404566&type=1 

 

Shrnutí nejdůležitějších bodů jednání 

1. Zřízen účet MAS Blaník 3300003389/0800, přístup mají statutární zástupci MAS Blaník (předsedkyně a místopředsedové) 

2. Zpráva o projektu SMO ČR – Informace o projektu ZDE - http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/meziobecni-spoluprace/o-

projektu.aspx V nejbližší době je nutné rozhodnout o týmu spolupracovníků (na ORP Vlašim připadá 3,4 úvazku) a o tom, 

kdo bude jejich zaměstnavatelem. Projekt umožní zaměstnat tým v podstatě na vypracování strategie po dobu cca roku a 

půl. Ale není možné hradit náklady spojené se zaměstnanci, to hradí zaměstnavatel vč. kanceláře, telefonů, atp. 

Problematické je, že jsme plánovali strategii MAS do konce roku nějakým způsobem zpracovat (v určitém rozsahu) a toto 

komplikuje situaci, protože strategie musí být porovnatelné s těmi, které budou vznikat při ORP pod projektem SMO 

logicky – tj. projekt také komplikuje „banchmark“ /porovnání/ mezi MASkami… 

3. Diskuse k výdajům roku 2013, výhled 2014 >> Výdaje je nutné zpracovat s ohledem na výše uvedený projekt- bude 

prodiskutováno na schůzce výboru MAS 24. 9. a dále na valné hromadě. 

Pravděpodobné výdaje, které budou ještě v roce 2013 >> 

- Tisky 

- Logo 

- WEBové stránky 

- Účetní, účet 

- Občerstvení pracovních skupin 

- Papíry, tužky, atp. spotřební materiál 

4. Termíny – schůze výboru (rozpočet 2013 + 2014) – 24. 9. 2013 od 18 hodin Spolkový dům Vlašim 

Schůze valné hromady k rozpočtu – 8.10.2013 9-13 hodin - Spolkový dům Vlašim 

Schůzky pracovních skupin budou probíhat během října a listopadu, termíny budou upřesněny po jednání s garanty a 

moderátory.  

Datum Čas Místo Pracovní skupina/téma Garant/moderátor Kontakt 

16. 10. 14-16 Gymnázium 

Vlašim 

STUDENTI (budoucnost očima 

studentů středních škol) 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

info@masblanik.cz 

tel. 777 567 177 

23. 10. 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

(také formální školství, pořádání kurzů, 

školení, atp.) 

Eva Vrzalová/ 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz 

tel. 724 191 440 

24. 10. 12-16 Spolkový dům 

Vlašim 

FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

(investice v obcích, stavby, zázemí 

atd.) 

Jaroslav Švejda/ 

Renata Vondráková 

info@zelivka.cz 

tel. 724 183 529 

31. 10 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ 

ČINNOST (také činnost neziskových 

organizací v regionu a jejich potřeby) 

Eva Hájková/ Zuzana 

Klímová Vaňková 

info@spolkovydum.cz 

tel. 737 505 605 

7. 11. 17 - 21 Podblanické 

ekocentrum 

ČSOP Vlašim 

CESTOVNÍ RUCH Kateřina Červenková/ 

Renata Vondráková 

katka.cervenkova@csop.cz 

tel. 777 800 461 
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14. 11. 17-21 Podblanické 

ekocentrum 

ČSOP Vlašim 

VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

(zemědělství, podnikání, život v krajině, 

cestování, ochrana přírody, atp.) 

Eliška Švejdová/ 

Renata Vondráková 

eliskasvejdova@ 

mikroregionblanik.cz 

tel. 722 941 925 

Na podzim proběhne více skupin v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb, 

výstupy budou sdíleny. Pro více informací 

kontaktujte garanta. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Petra Rajmanová petrarajmanova@seznam.cz 

tel.721 956 312 

 

 

Důležité sdělení >> Pracovní skupina „sociální služby“ nebude svolána MASkou momentálně, plánováno je na podzim 

více pracovních skupiny zaměřených na sociální problematiku. Práce koordinuje pí. Petra Rajmanová - 

petrarajmanova@seznam.cz, pokud si zájemci nebudou jisti, jaká skupina bude pro jejich problematiku nejvhodnější, 

nechť kontaktují příslušné garanty. Nicméně závěry, zápisy ze všech skupin vč. těch, které jsou realizovány v rámci 

komunitního plánování sociálních služeb, budou sdíleny. To znamená na druhou stranu, není nutné bezpodmínečně 

nutné se účastnit všech, pokud to možnosti (časové zejména) nedovolí. Informace budou sdíleny. 

5. E-maily/kontakty – rozesílány členové, nečlenové (z území MAS), hosté (ne z území MAS), probíhá aktualizace databází 

a kompletace údajů z prezenčních listin…. 

6. Logo –Vytištěné návrhy byly umístěny na nástěnku. R. Vondráková shrnula reakce, které se jí dostaly prostřednictvím e-

mailů nebo telefonátů >> 

a. Poznámky od grafika – profesionála: 

i. logo má být viditelné i v 1 cm X 1 cm 

ii. vyčištěné písmo 

iii. jasné barvy – odvozené z barev regionu 

iv. ne statický Blaník, ale lidi – jsme skupina, akce, nebo stromy, typický brouk, zvíře, rostlina 

v. jen text, nebo obrázek – nikoliv text v obrázku 

b. Výstupy diskuze k logu – zadání pro další práci na logu>>  

i. Hora Blaník v logu? >> Ano, ale odkud – z jaké strany se na něj člověk dívá, ať je to jako Blaník  

ii. Text v logu? MAS BLANÍK (MAS Blaník o.s.)? >> Spíše ANO, ale vytvořit varianty s textem – MAS 

Blaník a bez textu…. 

iii. Anglická verze >> Ne 

iv. Dynamika a lidé >> Ano (duha, vlajka, lidi…) 

v. Piktogram >> Ano – rozpracovat také tuto verzi 

c. Hlasování o jednotlivých návrzích – každý hlasující má k dispozici 2 hlasy (tajná volba, každý označí max 2 

návrhy loga) 

i. výsledky (součty bodů u jednotlivých návrhů podle autorů): 

1. Alena Kadavá Grendysová – 18 hlasů 

2. p. Houdek – 12 

3. p. Smutný – 11 

4. p. Buršík – 7 

5. Radek Vondrák – 4 

d. Výstup diskuse k logu >> Velké poděkování všem, kdo se podíleli na návrzích. Vítězné logo (č.1) bude 

rozpracováno paní Kadavou Grendysovou a dále upraveno grafikem na PC k užití….. 

7. Vize (bod programu zrušen – bude diskutováno na další schůzi) 

8. Informace k novému občanskému zákoníku + možnosti školení – MAS poptala nabídku, vychází to cca 1200,- Kč na 

účastníka při minimálním počtu účastníků (tzn. 8). Pokud bude účastníků více jak 14, bude prostor pro jednání o nižší 

ceně. Přímo na schůzce se přihlásilo předběžně 8 lidí, Eva Hájková školení organizačně zastřeší, MAS Blaník o.s. zváží 

zařazení akce do rozpočtu a tím zlevnění nákladů na konkrétní účastníky. 

9. Zasedání KS MAS – 13.9. >> proces vyjednávání MAS – zájem o členství, Zuzana Klímové Vaňková zjistí přesné 

podmínky členství v NS MAS pro MAS Blaník o.s. (platba za členství, koordinátora..) >> zejména z důvodů, abychom se 

jenom nevezli – informace přijímáme a jsou poměrně důležité. (v průběhu zpracování zápisu už schůzka proběhla – 

výstupy viz příloha č. 2) 

10. Nabídka paní Houdkové  >> Chce sepsat historii loutkářství v kraji, sbírá exponáty z loutkářství, historky, fotky, knihy, 

artefakty, kdo je ochoten, má něco… prosím info paní Houdkové, přijede, vyfotí, sepíše. 

11. Ostatní 
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VYHLÁŠENÉ DOTACE 

Nadace VIA vyhlašuje program Menší komunitní granty  

Aktuálně je možné ucházet se o podporu v rámci dvou grantových fondů: 

1.       Grantový fond Era 

<http://nadacevia.us7.list-manage2.com/track/click?u=96d28d5d7b0f8e6b3844b7c41&id=2794b20dd4&e=33f437db90> 

- podporuje utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského a 

veřejného života v místě, kde žijí. 

Projektové záměry je možné konzultovat s manažerkou Nadace VIA Lucií Volákovou 

(lucie.volakova@nadacevia.cz <mailto:lucie.volakova@nadacevia.cz> , 233 113 370, 604 

965 559). 

2.       Grantový fond ČSOB 

<http://nadacevia.us7.list-manage.com/track/click?u=96d28d5d7b0f8e6b3844b7c41&id=5d3d10ce91&e=33f437db90> 

- podporuje projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni.  

Projektové záměry je možné konzultovat s manažerkou Nadace VIA Renátou Vondrákovou 

(renata.vondrakova@nadacevia.cz <mailto:renata.vondrakova@nadacevia.cz> , 233 113 

370, 732 389 770). 

 

Z grantového programu mohou být podpořeny nestátní neziskové organizace, obce, 

sdružení obcí a příspěvkové organizace. 

Maximální výše podpory činí 70 000 Kč. V každém grantovém fondu je připraveno k 

rozdělení 1 000 000 Kč. 

Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je v pátek 4. října 2013. 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ 

Podpora venkova >> Podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova, rozvoje partnerství, rozvíjení partnerství mezi 

subjekty působícími na venkově. >> Podpora OS a OSP s rozsáhlou členskou základnou převážně venkovského obyvatelstva s 

tradičním zaměřením, rozvoj spolupráce. 

 

Úkolová část >> 

>> 24. 9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim 

>> 8. 10. 9 hodin Valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim 

>> 23.10 17-21 Spolkový dům Vlašim VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

>> 24. 10. 12-16 Spolkový dům Vlašim FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

>> 31. 10 17-21 Spolkový dům Vlašim KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  

>> R. Vondráková zpracuje návrh rozpočtu, předloží výboru a poté všem členům 

>> R. Kučerová – pokračovat v jednání k projektu SMO ČR s předsedy ostatních svazků 

>> p. Kuře pokračovat v nástěnkové akci  

>> p. Kadavá Grendysová rozpracovat logo MAS 

>> Vondráková, Klímová Vaňková a spol. určit termíny podzimních pracovních skupin, rozeslat pozvánky 

>> E. Hájková poptá školení na nový občanský zákoník a připraví je 

>> Z. Klímová Vaňková se bude účastnit jednání KS MAS a zjistí podmínky členství NS MAS (bude projednáno na dalším jednání) 

>> Všichni, kdo mají chuť, se ozvou pí. Houdkové na téma loutkářství a jeho historie v regionu (houdkovaseminare@seznam.cz, 

774842960) 

 

Akce v regionu >> 

Studenti pro venkov - SEMINÁŘ STUDENTI PRO VENKOV XII. 

Téma: Aby naše vesnice vzkvétala 

Kde: Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim 

Termín: 25. – 28. října 2013 

Seminář je určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol a 

mladým lidem se zájmem o rozvoj venkova, turismus a péči o krajinu. 

Pejskařské povídání - Vyrábíme přetahovadla >> 2.10.2013 (18:00) 

Pravidelná beseda pro pejskaře,  tentokrát praktická dílna s výrobou fleecových přetahovadel a dalších hraček. 



V Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, přednáškový sál v přízemí.  

 Pejsky prosím nechte doma. http://www.csopvlasim.cz/akce/detail/254 

Výstava odrůd jablek 

7.10.2013 (18:00) - 20.10.2013 (17:00) Výstava starých odrůd jablek v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Pořádá ZO ČSOP 

Vlašim ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů. http://www.csopvlasim.cz/akce/detail/268 

Pejskařské povídání - Zdravá výživa psa 

6.11.2013 (18:00) >> Pravidelná beseda pro pejskaře,  tentokrát na téma zdravé výživy. 

V Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, přednáškový sál v přízemí.  Pejsky prosím nechte doma. Přednáší MVDr. Martina 

Vondráčková http://www.csopvlasim.cz/akce/detail/255 

Přílohy:  

Příloha 1 – Podklady z KS MAS 

Příloha 2 – Zápis z jednání KS MAS 

 

Zapsala Zuzana Klímová Vaňková    Ověřila R. Vondráková 

 



Příloha č. 1 – Podklady z KS MAS 

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 

2014–2020 

3. září 2013 – Václav Pošmurný 

Evropské strukturální a 
investiční fondy (ESI 
fondy) 

Současné 
plánovací období 

Výchozí stav Současný stav 
v průběhu 

vyjednávání 

Co chceme 

OP Doprava 0 0 0 0 (ani nelze) 

OP Životní prostředí 0 0 0 3 % = 2,14 mld. 

PRV 5 % = 4,5 mld. Kč 5 % = 3,45 mld. 5 % = 3,45 mld. 5 % = 6 mld. 
(navýšení PRV 

přesunem 
z prvního pilíře o 

10 %) 

OP Rybářství 0 0 0 0 

OP Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopnost 

0 0 0 6 % = 5,77 mld. 

OP Vývoj, věda a 
vzdělávání 

0 0 Řešení absorpce a 
poradenství 

v rámci technické 
pomoci 

7 % = 5,96 mld. 

OP Zaměstnanost   0 0 3 % = 1,48 mld. 7 % = 3,46 mld. 

Integrovaný regionální 
OP 

0 0 4,6 % = 4,39 mld. 15 % = 18,97 mld. 

OP Technická pomoc 0 0 0 Provozní a 
animační náklady 

9,9 mld. 
Kolik? 4,5 mld. 3,45 mld. 9,32 mld. 49,72 mld. Kč 

 

V původních návrzích před zahájením vyjednávání se nepočítalo s využitím CLLD (tedy implementace prostřednictvím MAS) 

v jiných fondech mimo PRV. V současné době jsou již tvůrci OP seznámeni s výhodami CLLD a do jednotlivých OP jsou 

postupně zapracovávány pravidla pro implementaci. Na rozdíl od počátků vyjednávání tedy již neřešíme otázku, zda ANO či 

NE využít CLLD, ale JAK. Přesvědčili jsme tedy Národní orgán pro koordinaci MMR o funkčnosti MAS/využití CLLD, že nás 

tvůrci OP akceptují již min. v 2 % z celkové alokace pro ČR, ale naše vyjednávání STÁLE NENÍ U KONCE. Rádi bychom docílili 

hodnoty 10 %. 

V návrhu Dohody o partnerství – tedy v nejdůležitějším smluvním dokumentu mezi Evropskou komisí a ČR – je definovaný 

CLLD v kapitole 3.1.1. a má zde své pevné místo včetně definice území, kde bude CLLD realizován: Integrovaného nástroje 

CLLD bude využito ve venkovském území, tedy v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25.000 obyvateli, 

kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100.000 obyvatel a nebude menší než 10.000 obyvatel. Stejně tak je zde 

zakotveno multifondové využití tohoto nástroje. 

MAS jsou prostřednictvím NS MAS ČR díky vyjednávání zastoupeny v těchto orgánech: 

Rada pro fondy > uskupení na úrovni předsedy vlády 

Horizontální pracovní skupiny na úrovni Generálních sekretářů 

Pracovní skupiny k územní dimenzi a integrovaným nástrojům 

Řídící orgány jednotlivých operačních programů a v nich vytvořené pracovní skupiny na úrovni prioritních os 

V těchto pracovních skupinách bude NS MAS ČR o jako důležitý a rovnoprávný regionální partner také v průběhu celého 

plánovacího období. pro toto je třeba mít dostatečné kapacity. Díky tomu budeme mít vliv na tvorbu pravidel jednotlivých 

OP, průběh přípravy výzev a jejich zacílení a také alokace na jednotlivé výzvy. 

 



Zpráva o současném stavu jednotlivých OP 

V OP Doprava dlouhodobě deklarujeme, že NS MAS nemá ambice realizace CLLD v tomto programu. S ohledem na fakt, že 

je celý program realizovaný z Fondu soudržnosti, by to ani nebylo možné. Územní dimenze bude promítnuta z malé části v 

oblasti dopravy prostřednictví Integrovaných teritoriálních investic (ITI), většina programu má však národní nebo národně-

regionální preference. 

V OP Životní prostředí jsem bohužel obdržel zavádějící podklady. Důrazně jsme byli upozorněni, že naše ambice v programu 

jsou v rozporu s návrhem nařízení EK v čl. 28 odst. 1 „Komunitně vedený místní rozvoj musí být podpořen z EZFRV, kde se 

označuje jako LEADER místní rozvoj a může být podporován z ERDF, ESF a EMFF. Tyto fondy jsou dále označovány jako 

dotčené evropské strukturální a investiční fondy.“ O Fondu soudržnosti se zde nehovoří, a tedy z něj nelze realizovat CLLD. S 

ohledem na tento fakt a avizovaný poměr Fondu soudržnosti (9 jednotek) a ERDF (1 jednotka) v tomto programu se naše 

možnosti dosti zúžily. ERDF se objevuje pouze v prioritě 3.7 a v prioritní ose 4. 

PRV – program je velmi nepřehledný a pro realizaci integrovaných přístupů a metody Leader v něm zůstalo velmi málo. 

Opatření vymezení obcím je ještě méně. Argumentací je málo peněz. Mluvili jsme o možnosti rozšířit aplikaci Leaderu na 

široké spektrum aktivit (obdoba současného období), ale na to by chyběly peníze >neuvažují o více o povinných než 5 %. 

Dalším tématem k diskusi bylo zapojení minimálně Spolupráce, ale i třeba Leaderu, do agroenviromentálních opatření, kde 

by byla povinnost spolupráce zástupců obcí a zemědělců při realizaci krajinotvorných opatření a zabezpečení polí proti 

splachům. Čeká se na přesun financí z I. pilíře (přímé platby) do druhého – až možných 15 %, což by navýšilo i hodnotu 5 % > 

v dlouhodobém jednání. 

OP Rybářství – díky podpoře specifických oblastí >především jižní Čechy a jižní Morava, kde je soustředěno rybářství, je 

územní dimenze jasně daná, a díky minimálním financím se se zapojením CLLD nepočítá vůbec. 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se CLLD bojí, mají hromadu „proti“ > veřejná podpora a její zajištění s 

ohledem na povinnosti MPO ze zákona, výběr projektů s ohledem na odborné posuzování. Naopak práce MAS se jim moc 

líbí a umí si představit jejich zapojení do systému zajištění absorpční kapacity. 

OP Vývoj, věda a vzdělávání - Zde se nepočítá se zapojením CLLD jako nástroje s ohledem na povahu výběru projektů 

plošnou podporou formou schémat, ale intenzivně počítají s využitím práce MAS a hrazením jejich nákladů z technické 

pomoci = MAS by měla hrazeny náklady na lidi a režii, kdy by zajistila komunikaci mezi školami na území (setkávání ředitelů 

škol), zvyšování absorpční kapacity, pomáhala by s přípravou projektů a koordinovala by i mimoškolní aktivity, podporovala 

komunitní školy atp. Prostě vše co má MAS dělat v území, ale nerozdělovala by peníze na projekty. 

OP Zaměstnanost  - Pro CLLD je vyčleněn Specifický cíl 2.3. – počítá se s alokací min 3 % (procenta jsou k diskusi) > v tomto 

SC budou realizovány průřezově všechny vhodná témata (obdobná kombinace jako dnes u PRV). S ohledem na výši 

prostředků bude třeba výběr MAS. OP bude fungovat bez zprostředkujících subjektů, v území nebudou administrativní 

jednotky. Další vzdělávání bude přímo navázáno na trh práce = synergie. Integrované strategie pro vyloučené lokality budou 

zpracovávány na úrovni ORP > agentura pro sociální začleňování jako partner => pro vymezení vyloučených lokalit se 

zpracovává nová studie, která nahradí Gabalovu zprávu. V P3 je možné zapojení MAS jako žadatele – projekty spolupráce => 

musí být specifické inovace 

Integrovaný regionální OP - S CLLD se počítá, ze strany IROP je již navržena výše, my požadujeme cca 13 %, reálně se ovšem 

dostáváme pod hranici 10 % s ohledem na ostatní integrované nástroje a možnost využití CLLD. Zde je třeba upozorňovat 

také na fakt, že z PRV bylo přesunuto 7,5 mld. Kč, které byly v tomto období vyčleněny pro obce do 500 obyvatel a měly by 

být využity právě tímto segmentem v IROP – i tak je to pouze marginálie … 

Všeobecně 

V případě využití CLLD se všeobecně počítá s principem vymezení možných specifických cílů a tedy možnost jejich 

kombinace v rámci přípravy Programových rámců pro daný OP = obdoba současného principu v PRV. 

Pro každý OP musí být definována finanční výše využití nástroje CLLD = alokace pro CLLD. Z jednotlivých OP se budou načítat 

alokace v Dohodě o partnerství – v té tedy bude stanovena alokace pro CLLD na celé plánovací období. 

Nyní hrajeme o cca 50 mld. Kč ze všech OP včetně podpory administrace. 



 > viz CLLD minimum a úvodní tabulka. 

V diskusi s ostatními partnery je diskuse o rozdělení mezi integrovanými nástroji: 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) / MAS = 50 mld. Kč 

Integrované teritoriální investice (ITI) metropolí = 60 mld. Kč 

Integrované teritoriální investice (ITI) krajů = 100 mld. Kč 

Integrované plány rozvoje území = 40 mld. Kč 

Toto rozdělení je pro všechny regionální partnery (ne tak pro ministerstva) akceptovatelné, problémem bude naplnění 

těchto alokací z jednotlivých operačních programů. Zde je potřeba ještě velká diskuse. 

Do Dohody o partnerství musíme v nejbližších dnech dostat následující text: 

Z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude pro CLLD využito minimálně 1.075 mil. €, 

z ESF minimálně 775 mil. €. 

CLLD bude využito pro naplňování tematického cíle 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v integraci s 

tematickými cíli (1) Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, (3) Zvýšení konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků, (4) Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích, 6) Ochrana životního prostředí 

a podpora účinného využívání zdrojů, (7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách, (8) Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do vzdělávání, dovedností a 

celoživotního učení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé venkova, obecným cílem je zlepšení kvality života na venkově. 

Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v operačních programech Zaměstnanost, 

Věda, výzkum a vzdělávání, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí a v Integrovaném regionálním 

operačním programu. 

Dalším důležitým bodem pro realizaci CLLD (MAS) je začlenění provozních a animačních nákladů MAS do struktury OP 

Technická pomoc. 

Závěr 

V samém počátku vyjednávání v březnu 2012 měli MAS jen 5 % z PRV, nikde v dotačních programech s námi nikdo 

nepočítal. Nebyla garance CLLD v OP. Díky vyjednávání jsme docílili toho, že nás k programům připustili a navíc si stále 

rozšiřujeme prostor pro MAS i CLLD, a to nejenom v rámci přípravy operačních programů, ale všeobecně na úrovni 

regionálního partnerství a jsme důležitým a neopominutelným hráčem. Zda je toto úspěch je na vašem posouzení. My – 

tedy MAS zastoupené NS MAS ČR – v něm potřebujeme, a dle mého názoru MUSÍME, pokračovat, dále vyjednávat, 

abychom naše požadavky navýšili anebo vůbec o své vymoženosti následnou nečinností nepřišli … proto potřebujeme 

finance do dalšího období … Když nebude účastni všech jednání, ztratíme se z dohledu, nepohlídáme si minimálně 

dosažené výsledky a své výdobytky ztratíme … 

Další pokračování je na Vás! 



Příloha č. 2 – Zápis z KS MAS 

Program – KS MAS 13.9.2013 

1. Přivítání a představení domácí MAS 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS 

3. Informace z jednání výboru NS MAS (M. Oliva) 

4. Příprava období 2014–2020 (V. Pošmurný) 

5. Integrované nástroje na území Středočeského kraje (ITI metropole, ITI kraje, CLLD, IPRÚ) 

6. Základní standardy MAS – postup a rozsah 

7. PS Změna stanov (J. Saifrtová) 

8. Zprávy ze zasedání výborů Středočeského kraje (M. Dvořáková, M. Oliva) 

9. Spolupráce se SPOV Středočeského kraje (1. místopředsedkyně SPOV SK V. Libichová) 

10. Různé 

Představen byl Mgr. Karel Horčička – předseda Výboru pro regionální rozvoj Krajského úřadu. Info: spolupráce MAS a 

kraje, dále: zastoupení SK v Bruselu – „středočeský dům“ – konají se tam jednání, výstavy, koncerty… tyto prostory 

lze využít k propagaci turismu a podniků. Dále je možné zorganizovat společnou návštěvu podnikatelů v Bruselu a 

současně také připravit info o podnicích v kraji, které by bylo možné nabídnout zahraničním návštěvám kraje (jako 

exkurze). 

Země Živitelka – bude jednání o účasti NS MAS v příštím roce, MASky by se měly vyjádřit do konce října, zda 

předběžně plánují svoji účast. 

Vojtěch Razima – Arcibiskupství pražské - diecézní projektový manažer; v případě zájmu spolupráce s církví na 

nějakém projektu – obrátit se na místního faráře (zprostředkuje relevantní kontakt), případně na pana Razima (i 

pokud jde o spolupráci s jinou než katolickou církví  -zprostředkuje kontakt přes Českou biskupskou konferenci) 

Jednání NS MAS o finančním příspěvku MAS na lobování (V. Pošmurný – vyjednávání o výši prostředků 

přerozdělovaných MASkami v příštím období). Nutné financovat ještě ½ roku vyjednávání – 5000,- Kč na MAS (forma 

daru NS MAS) 

Data od ČSÚ do ISÚ  – koncem měsíce budou známy výsledky jednání:  

 buď NS MAS získá souhrnně všechna data a předá MAS pro použití do strategií, 

 nebo bude muset každá MAS získat data od ČSÚ (za poplatek) 
Jedná se o prodloužení PRV – asi bude další výzva na zbylé prostředky 

Členské příspěvky do NS MAS: 

 10.000,- / rok - podpořené MAS  

 2.000,- / rok - nepodpořené MAS  

 5.000,- příspěvek na vyjednávání (mimořádný členský příspěvek – viz výše) 

OPTP – pravděpodobně bude koncem roku výzva – žádosti o fin. podporu MAS z důvodu přípravy ISÚ 

Standarty / certifikace MAS: 

 Metodika přípravy strategie (v připomínkování, Z 90% bude platit tak, jak je nyní k dispozici) 

 Kritéria přijatelnosti MAS (6 kritérií) 

 Metodika dokazování kritérií pro výběr projektů) 

 pro nás nyní důležitá hlavně certifikace MAS – první kolo bude v prvním čtvrtletí 2014 
Zapsala: Zuzana Klímová Vaňková 


