Národní síť MAS ČR o.s.

Národní síť místních akčních skupin ČR
Pracovní skupina LEADER

SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF
BŘEZEN 2010

• síť jako taková vznikla v listopadu 2005 jako neformální
uskupení, v dubnu 2007 byla institucionalizována jako
občanské sdružení
• aktuálně sdružuje 114 MAS ze stávajících cca
145 existujících místních akčních skupin
• je organizována v jednotlivých krajích a řízena 13ti členným
Výborem krajských zástupců MAS
• pro specifické oblasti činnosti zřizuje pracovní skupiny:
– LEADER
– Propagace a medializace
– Mezinárodní spolupráce

Pracovní skupina LEADER

Členové PS LEADER a kontaktní osoby

• statut schválen Výborem NS MAS ČR dne 10. 3. 2009
• hlavní náplň činnosti:
– metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě
a realizaci programů typu LEADER,
– shromažďovat a projednávat náměty a připomínky
ke zlepšení realizace Osy IV. LEADER,
– vyjadřovat se k případným sporům či neshodám
mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS,
MAS, SZIF a MZe, je-li o to některou ze zúčastněných
stran požádána,
– …

• Jan Florian ml.
místopředseda NS MAS ČR, vedoucí PS LEADER
MAS Český Západ – Místní partnerství
tel.: 77 44 99 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz
• Bohuslava Zemanová
zástupkyně MAS Středočeského kraje v PS LEADER
MAS Posázaví
tel.: 723 881 081, e-mail: zemanova@posazavi.com
• Galina Čermáková
členka PS LEADER
MAS Vyhlídky
tel.: 724 068 686, e-mail: agconsult@seznam.cz

Připomínkování pravidel IV.1.1./1.2./2.1

Aktuální stav připomínkování

•
•
•
•
•
•
•

• IV.1.1. – připomínkování zatím nezahájeno,
bude aktualizováno k 1. 1. 2011
(poslední aktualizace k 1. 1. 2010)
• Příloha 9 – připomínkování probíhá, bude aktualizováno
k 1. 1. 2011
• IV.1.2. – bude aktualizováno k 6/2010 (zmírnění sankcí)
a poté k 1. 1. 2011 (komplikovanější změny)
• IV.2.1. – připomínkování dokončeno, bude aktualizováno
k 6/2010 (preferenční kritéria, způsobilé výdaje, …)
pro 10. kolo příjmu
• Hodnocení míry plnění SPL (administrativní úspěšnosti MAS)
– bude připomínkováno v březnu/dubnu 2010
• Evaluace PRV – průběžný sběr podkladů

zrušení objednávek u jednorázových zakázek do 10.000 Kč
úprava formulací kódů způsobilých výdajů
přidání nových ZV (013 v IV.1.1. a 123 v IV.2.1.)
výklad k „desátkům“
připomínkování nových funkcionalit Portálu Farmáře pro MAS
definice „měkkých akcí“
zařazení dobrovolné neplacené práce do IV.2.1. a její ocenění
na 150 Kč/hod.
• a mnoho dalších…
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Plán připomínkování Přílohy 9
• krajští zástupci v PS LEADER pošlou připomínky
k jednotlivým opatřením do:
– pondělí 22. 3. 2010 k opatřením III.1.1. a III.1.2.
– pátku 7. 5. 2010 k opatřením III.2.1.1., III.2.1.2. a III.2.2.
– pondělí 21. 6. 2010 k opatřením III.1.3. a III.3.1.
• další plánované aktivity:
– příprava společného etického kodexu MAS a SZIF
– součinnost nezávislému zpracovateli evaluace Osy IV.
PRV firmě Tima Liberec s.r.o. (skupinové rozhovory,
dotazníkové šetření)
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