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PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER)
– Statut PS schválen Výborem NS MAS ČR dne 10. 3. 2009
– vedoucí: Jan Florian, MAS Český Západ, j.florian@nsmascr.cz, tel.: 774499396
– hlavní oblasti 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,
PS Monitoring, hodnocení a rozšiřování MAS
– zřízena usnesením Výboru dne 22. 11. 2010 v Lázních Bělohrad
– vedoucí: Vladimír Haš, MAS Říčansko, manager@ricansko.eu, tel.: 774097757
– oblasti činnosti:
• zpracovat dotazník pro sběr informací o činnosti MAS
• navrhnout metodiku hodnocení MAS, pilotně vyhodnotit činnost nepodpořených MAS a
jednat využití zpracované metodiky pro potřeby MZe
• navrhnout možnosti pokrytí „bílých míst“ (území, kde nepůsobí dosud podpořených 112
MAS)
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PS Propagace a medializace
– zřízena usnesením Výboru dne 17. 6. 2009 v Hradci nad Moravicí
– vedoucí: PhDr. Petr Sušanka, MAS Vladař, vladar@vladar.cz, tel.: 608231314
– hlavní oblasti činnosti:
• shromažďování dat o MAS k 30. 6. a 31. 12. a grafické výstupy (mapy)
• vydávání informačních materiálů (brožura LEADER)
• výstavy o činnosti MAS
• Motlitba za domov
PS Mezinárodní spolupráce
– zřízena usnesením Výboru dne 17. 6. 2009 v Hradci nad Moravicí
– vedoucí: PhDr. J. Doubnerová, MAS Frýdlantsko, j.doubnerova@nsmascr.cz, tel.: 774678033
– hlavní oblasti činnosti:
• komunikace s ELARDem (Evropská síť LEADER pro rozvoj venkova)
pracovní team Vize 2014+ (= celý Výbor NS MAS)
– zpracovávána průběžně všemi členy Výboru na základě usnesení Výboru ze dne 23. 4. 2010
ve Zlíně
– hlavní řešitel: Ing. Jiří Krist, MAS Opavsko, jiri.krist@ekotoxa.cz, tel.: 724790088
– hlavní oblast činnosti:
• zpracování vize programu LEADER a rozvoje venkova v dalším plánovacím období EU
2014 - 2020

Vize 2014+
•

Národní strategický plán LEADER 2014+
–
–
–

•

zkrácená verze zveřejněna ve Zpravodaji venkova č. 2/2011
zkrácená verze odeslána EK v rámci otevřené konzultace Společné zemědělské politiky
rozšířená verze bude představena na Valné hromadě NS MAS ČR ve Křtinách dne 17. 3. 2011

Vybrané návrhy Vize 2014+
–

–

–
–

metoda LEADER by se měla stát součástí všech operačních programů, které budou
realizovat své cíle ve venkovském prostoru a tyto programy by měly začlenit MAS jako
nedílnou součást své implementační struktury a prostřednictvím nich distribuovat
10 – 25% prostředků
nástupce Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) by měl být rozdělen
na samostatný zemědělský fond a fond venkova, který by obsahoval 50% prostředků a byl
kompletně realizován metodou LEADER prostřednictvím MAS
procesy MAS nutné pro administraci veřejných prostředků by měly být standardizovány
a vybrané MAS by mohly být akreditovány až na úroveň místní platební agentury
MAS pracující metodou LEADER by měly pokrývat 100% území ČR (150 MAS)

Hlavní akce (spolu)pořádané NS MAS
• Valná hromada NS MAS ČR
– 17. 3. 2011, Křtiny, MAS Moravský kras
– 16. 3. 2011 – doprovodný program – seminář „Nové směry a trendy
v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu“

• LEADERfest
– 17. – 18. 5. 2011, Štramberk

• Země živitelka
– 25. 8. – 30. 8. 2011, České Budějovice

• Motlitba za domov
– září

• Konference Venkov 2011
– listopad

PS LEADER

PS LEADER x TPS LEADER x PS MV PRV
•

Pracovní skupina LEADER při Národní síti MAS ČR
PS LEADER
–
–
–
–

•

Tematická pracovní skupina LEADER při Celostátní síti pro venkov
TPS LEADER
–
–
–
–

•

zřízena Výborem NS MAS ČR v březnu 2009
členové jsou jmenováni z jednotlivých krajů
účast dobrovolná, není honorována
vedoucím PS je pověřený člen Výboru NS MAS ČR (J. Florian)

zřízena MZe při CSV k řešení problematiky spojené s metodou LEADER
členové jsou zástupci MZe, CP SZIF a PS LEADER
cestovné limitovaného počtu členů je propláceno z prostředků CSV
jednání vede zástupce MZe

Pracovní skupina k Ose IV. Monitorovacího výboru PRV
PS MV EAFRD
–
–
–

zřízena Monitorovacím výborem PRV k projednávání úprav Pravidel opatření Osy IV. před
jejich schvalováním Monitorovacím výborem
členové jsou zástupci Řídícího orgánu (MZe), Platební agentury (CP SZIF) a členů
Monitorovacího výboru (NS MAS, SPOV, MPSV, …)
jednání vede ředitelka odboru Řídící orgán PRV (Ing. Bělinová)

Členové PS LEADER a kontaktní osoby
• Jan Florian ml. - MAS Český Západ – Místní partnerství
místopředseda NS MAS ČR, vedoucí PS LEADER
tel.: 77 44 99 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz
• další kontakty viz
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/statut_odborne_pracov
ni_skupiny_vyboru_ns_mas_cr/nsmascr_1237393445.pdf

Hlavní vyjednané změny v IV.1.1.
• přesuny nevyčerpané alokace IV.1.1. a IV.1.2. do dalších let
• zjednodušení systému kódů způsobilých výdajů z 13 na 5
– přiblížení požadavku „paušálu“

• rozšíření výčtu způsobilých výdajů
–
–
–
–
–
–

navazování spolupráce, zahraniční telefony,
měkké akce v souvislosti s projekty IV.1.2.,
pohoštění při konzultacích,
pojištění majetku,
výdaje k autu ve vlastnictví MAS, které nebylo pořízeno v rámci IV.1.1.
...

• odstranění většiny limitů
• možnost opravy hodnocení projektů (do 31. 1. 2011)

Hlavní vyjednané změny v IV.1.2.
• způsobilé výdaje
– rozšíření výčtu
– sloučení kódů
– zrušení zákazu pořizován mobilní techniky

• rozšíření definice vhodných žadatelů
• možnost výběru režimu podpory
• sjednocení všech příloh

Hlavní vyjednané změny v IV.1.2.
• III.1.1. + III.1.2.
– rozšíření podporovaných oblastí podnikání
– zařazení výdajů na propagaci a marketing
• III.1.3.
– zrušení max. historie u podnikatelů v cestovním ruchu
– umožnění podpory budování rozhleden
• III.2.1.1.
– rozšíření o bezdrátový rozhlas, monitorovací systémy a
informativními měřiče rychlosti
– rozšíření podporovaného mobiliáře a vybavení veřejných
prostranství v obcích (např. altánky, vodní a herní prvky, …),
– pořízení techniky na údržbu veřejných prostranství a to i
nezelných ploch a v zimním období

Hlavní vyjednané změny v IV.1.2.
• III.2.1.2.
– možnost pořízení mikrobusu pro obce a svazky obcí
– rozšířen výčet podporovaných sociálních a církevních
aktivit
• III.2.2.
– rozšířil seznam možných žadatelů o podnikatelské
subjekty
– restaurování movitých památek, např. obrazů, zvonů,
varhan apod.
– v případě budování muzeí a expozic již není podmínkou
umístění projektu do objektu, který je kulturním dědictvím
• III.3.1.
– zrušení podmínky realizace přes „vzdělávací subjekt“

Rámec probíhající aktualizace IV.2.1.
• výběr projektů hodnotící komisí na základě širšího souboru
kritérií hodnotících kvalitu projektu
• omezení na pouze 1 projekt jako KMAS a max. 4 projekty
jako PMAS na výzvu a maximální součet výdajů ve všech
projektech dané MAS v jedné výzvě 1,5 mil. Kč
– zůstává omezení max. 5 mil. Kč na projekt
– předpokládaná alokace na jeden rok = výzvu je 70 mil. Kč

• možnost výběru režimu podpory
– nezakládá veřejnou podporu nebo de-minimis

•
•
•
•

míra dotace pro všechny způsobilé výdaje projektu 90%
sloučení kódů způsobilých výdajů do cca 10
odstranění většiny limitů
přípravu projektu spolupráce lze zahrnout do IV.1.1.
– v rámci IV.2.1. pouze MAS mimo 112

Rámec probíhající aktualizace IV.2.1.
• elektronická žádost
• úplná administrativní kontrola a dokladování příloh až u
vybraných projektů a náhradníků
• prokazování vlastnických/nájemních vztahů jen v případě
stavebních prací

Preferenční kritéria IV.2.1. (návrh)
•

Nejvyšší váha (podtržená kritéria jsou zároveň kritérii přijatelnosti)
•
•
•
•
•
•
•

•

Střední váha
•
•
•
•

•

Přidaná hodnota spolupráce
Efektivita výdajů
Účelnost, komplexnost, smysluplnost
Zapojení veřejnosti
Udržitelnost
Inovativnost
Integrovaný přístup, synergický efekt
Poptávka
Rovnoměrnost dopadu
Kvalita zpracování
Regionální identita

Nejnižší váha
•
•
•
•

Mezinárodní spolupráce
Zapojení MAS nepodpořené z IV.1.1.
Účast na prezentaci
Zapojení dalších partnerů z území

Předběžný harmonogram IV.2.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

jednání TPS LEADER
22. 2. 2011
jednání PS MV PRV
14. 3. 2011
školení pro MAS (Čechy, Morava)
duben 2011
zveřejnění výzvy
květen 2011
příjem žádostí
červen 2011
zjednodušená AK + KP
červenec 2011
prezentace, hodnocení
srpen 2011
úplná AK, odstranění nedostatků, schválení
září-říjen 2011

Děkuji za pozornost.

