
 

  
 

 

 

Zápis o průběhu setkání partnerů 

 

„Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Liberecký kraj“  

a MAS Libereckého kraje 

 

Dne 30.10.2012 se v rámci činnosti CSV Libereckého kraje v zasedací místnosti MZe, 
AZV Liberec, konalo setkání partnerů CSV LK a MAS Libereckého kraje. 
Přítomni - viz prezenční listina  

 
 

Řádný program:  
1/  Vyhodnocení akce – Exkurze za příklady dobré praxe – prezentace projektů financovaných  
      z PRV a dalších dotačních titulů 
2/  Příprava akce „Kulatý stůl“ – Společná zemědělská politika po r. 2013 
3/  Předání informací z Konference Venkov 2012 a Mimořádné Valné hromady NS MAS ČR 
4/  Účast MAS Libereckého kraje na výstavách, zvážení účasti na výstavě REGIONY v Lysé  
      nad Labem 
5/ Různé, diskuze, závěr 
 
 
Úvodem Ing. Martin Mrázek, ředitel KAZV Liberecký kraj přivítal přítomné a v  krátkosti 
pohovořil o připravované reorganizaci MZe s možnými dopady na působení a činnost CSV  
v r. 2013 a v dalším období.  
 
1/ Vyhodnocení akce – Exkurze za příklady dobré praxe – prezentace projektů  
      financovaných z PRV a dalších dotačních titulů 
      Exkurze proběhly ve 3 dnech, a to 18.9., 25.9. a 9.10.2012. Celkem se zúčastnilo exkurzí  
      72 zájemců. Každý účastník exkurze obdržel dotazník, ty byly vyhodnoceny  
      s tímto závěrem:  

- spokojenost účastníků s vybranými, navštívenými projekty 
- nespokojenost účastníků s časovou tísní navštívených projektů 
- návrh na další ročník akce – spojit exkurze do jedné 2-3 denní akce 

 
 
2/ Příprava akce „Kulatý stůl“ – Společná zemědělská politika po r. 2013   
    - místo konání – Kulturní dům obce Pěnčín u Sychrova, dne 29.11.2012 od 10h.  
    - oslovení, zástupci MAS, NS MAS ČR, SPOV dodají do 2.11.2012 – pí Pavlíkové MZe  
       příspěvků, se kterými vystoupí na tomto semináři  
   - Ing. Václav Pošmurný, koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS ČR v Bruselu bude  
      osloven a požádán o vystoupení na tomto semináři (úkol: p. J. Šolc, LAG Podralsko)   
   - pozvánku na akci s dalšími dokumenty vypravit na MZe, Řídící orgán PRV co nejdříve  
      a domluvit odsouhlasení konečné podoby pozvánky co nejdříve (úkol: pí V. Pavlíková) 
3/ Předání informací z Konference Venkov 2012 a Mimořádné Valné hromady NS    



 

  
 

     MAS ČR 
     Informace z jednání Výboru NS MAS ČR  -  Jindřich Šolc, LAG Podralsko 

- NS MAS ČR vznesla dotaz na MŽP v problematice zpracování posudku SEA k ISRÚ 
– neoficiální odpověď zní - nemusí, na oficiální stanovisko ministerstva se ještě čeká 

- zástupci krajů byli vyzváni ke zjištění stavu změny právní subjektivity MAS v jejich 
kraji – MASiF má schválenu změnu v roce 2013 

- na MAS byla zaslána výzva k vytvoření pracovních týmů pro přípravu pravidel pro 
Operační programy 

- upozornění na nesprávné praktiky některých MAS (v rámci ČR) vybírající 
neoprávněně poplatky (%) od úspěšných žadatelů – nutnost okamžitého zastavení  

- nabídka MA21 na spolupráci – některé MAS v ČR již zkoušejí 
- PS hodnocení připravila dvě varianty: 1. hodnocení MAS podle minimálních 

standardů a 2. soutěž typu „Vesnice roku“. Většina se přiklání k druhé variantě – MAS 
roku. S ohledem na konec plánovacího období a neexistenci prostředků na začátek 
nového je předpoklad v roce 2013 a 2014 připravit soutěž a po zahájení financování ji 
vyhlásit (asi v r. 2015) 

- Konference Venkova se v roce 2013 uskuteční v Lázních Teplice nad Bečvou 
(Olomoucký kraj) 

 
4/ Účast MAS Libereckého kraje na výstavách, zvážení účasti na výstavě REGIONY    
     v Lysé nad Labem 
     - informace o návštěvnosti výstav, kde se MAS mj. prezentují – Lysá nad Labem, Země  
        živitelka, p. Šolc (LAG Podralsko) vznesl návrh nahradit účast v Lysé nad Labem  
        za akce v našem Libereckém regionu - Výstaviště Liberec, Výstaviště Jablonec nad  
        Nisou, akce - Semilský pecen či jiné, viz Kalendář vzdělávacích akcí, vydávaný  
        Libereckým krajem, resortem zemědělství a život. prostředí 
 
5/  Různé, diskuze, závěr 
    - KÚ LK, Mgr. Lenka Patočková nabídla pro MAS možnost prezentace – vydáním stol.  
       kalendáře. Každá MAS dodá 5-6 ks fotografií ze svého regionu 
    - bude sestaven vyjednávací tým pro jednání s Mgr. Michaelem Ottou, KÚ LK, ved. odb.  
       Regionál. rozvoje a Evrop. Projektů (financování ISRÚ  2014-2020) 
    -  Další schůzka stanovena na 11.12.2012 od 10:00h  - LAG Podralsko 
    
  
Z projektu byly kryty náklady na pohoštění účastníků. 
Časový i obsahový harmonogram byl dodržen, viz pozvánka. 
 
 

 
 

Dne 01.11.2012 
Zapsala:  Bc. Vlasta Pavlíková 
               zástupce CSV pro Liberecký kraj 
 


