ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MANAŽERŮ MAS
PROJEKTU OP LZZ MAS - EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místo konání: Pardubice, sál Jana Kašpara
Datum a čas: 11.11.2014 od 10:30 do 14:30
Přítomní:
Za centrální realizační tým: Mgr. Tomáš Chmela, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Ing. Jana
Šmotková
Za regionální koordinátory: Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., Mgr. Jana Kusá, Ing. Oldřich Usvald,
Mgr. Kateřina Procházková, Mgr. Jana Kusá, Jana Kuthanová, Michal Hlavatý,
Za manažery MAS: celkem přítomných 93 manažerů
Hosté: hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Program schůze:
-

Prezentace účastníků, předání DPP.

-

Slavnostní zahájení, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D a
1.místopředseda SMS ČR Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

-

SMS ČR a rozvoj venkova, představení sdružení Mgr. Tomáš Chmela.

-

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Představení projektu Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

-

Představení regionálních koordinátorů.

-

Diskuse a coffe break.

-

Harmonogram aktivit projektu ve vztahu k manažerům MAS Mgr. Tomáš Chmela.

-

Manažer MAS a animace starostů na území MAS Mgr. Petr Žůrek S.T.D.

-

Diskuse, závěr.
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***
Úvodem Mgr. Tomáš Chmela přivítal všechny přítomné v sále a 1. místopředsedu SMS ČR
Ing. Radima Sršně Ph.D. Poté oznámil drobné změny v programu schůze, zejména pro
pozdější příchod hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického Ph.D. Následovala
prezentace Sdružení místních samospráv ČR a rozvoj venkova, kde tajemník sdružení- Tomáš
Chmela přiblížil zejména vznik, cíle, poslání a základní principy SMS ČR. Prezentoval
strukturu členské základny, organizační strukturu a nynější vedení SMS ČR. Dále pak
zabrousil do historie SMS a zdůraznil zejména novelizaci zákona o RUD a prostorovou
alokaci finančních prostředků Evropské unie přepočtenou na 1 obyvatele území vzhledem
k velikostní kategorii obcí. V poslední části prezentace uvedl současné cíle a úkoly SMS ČR,
kde zdůraznil zejména široké spektrum témat od otázek dostupnosti regionálního školství,
problematiky životního prostředí, veřejné správy obecně, a po problém redukce poboček
České pošty na venkově a zachování podpory malého podnikání. Poté předal slovo 1.
místopředsedovi SMS ČR.
***
Ing. Radim Sršeň, Ph.D. úvodem přivítal všechny přítomné a začal zprávou, týkající se
vyjednávání přidělené alokace pro MAS a informací o stanovisku Evropské komise, že MAS
by neměliy být svázány prioritní osou, ale naopak by měliy mít uvolněné ruce k realizaci
vlastních specifických strategií, které jsou potřeba pro dané území. Uvedl možnosti uvolnění
4. osy LEADER, která by neměla být spjatá s dalšími třemi osami. Dále uvedl možnost
bonusového ohodnocení MAS v případě spolupráce na společných projektech. Dále hovořil o
možnosti MAS, které se rýsují v příštím programovacím období a zejména vytvoření
národního programu, který by se rozděloval přes MAS. T. Chmela doplnil, že je potřeba aby
se MAS nezaměřovaliy pouze na programovací období, ale hledali perspektivu i za
horizontem roku 2020, a to právě například v oblastech užší spolupráce se samosprávou.
Dále R. Sršeň široce popsal cíl projektu, kde zdůraznil jiné cíle a alternativní výstupy oproti
projektu SMO, zejména v alternaci s projekty spojené s ORP. Uvedl také nefunkčnost území
ORP oproti územní působnosti MAS a zdůraznil nutnost ponechat obcím vlastní vůli
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v rozhodování o tom, co je pro ně důležité. Dále upozornil manažery MAS, že je potřeba mít
připravené i takové strategie, které nyní nejsou podporovatelné, ovšem MAS o ně bude moci
požádat v rámci individuální výzvy. Hlavní cíle vidí v tzv. ,,kuchařce dobrých nápadů“,
propagace MAS a sdílení informací mezi MAS a zapojení starostů.

***
Dalším bodem setkání byla prezentace projektového manažera o projektu MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Zdůraznil v ní zejména koncepci venkova jako
základní ideu v MAS a posunutí MAS za horizont roku 2020. Zdůraznil pojem MAS, jako
decentralizační a endogenní proces, který zkvalitňuje veřejnou správu. Dále popisoval oblasti
a agendu samosprávy a veřejné správy. Dalším důležitým bodem v prezentaci byl popis
jednotlivých témat spolupráce a harmonogram realizace, kde upozorňoval zejména na
problémy, na které se mají manažeři MAS zaměřit. Dále vysvětlil územní působnost projektu,
představil realizační tým projektu, schéma řízení projektu a územní působnost koordinátorů.
Vysvětlil klíčové aktivity v projektu, výstupy manažerů MAS a výstupy regionálních
koordinátorů. Dále zmínil akce kulatých stolů a workshopů, které vidí jako princip projektu.
***
Hostem setkání byl hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D, který uvedl,
že je velikým příznivcem platformy MAS, která funguje na endogenním principu od spodu
nahoru, a to jak v oblasti samosprávy, tak v rozdělování peněz z EU. Zastává názor, že území
MAS jsou oproti ORP přirozeně vytvořené a tedy plní přirozeně funkci decentralizace a
v dosavadním programovacím období se MAS velice osvědčily. V souvislosti s tím byl
kritický k CzechInvestu. Uvedl, že jakkoliv je kritický k ,,nečerpání“ prostředků z fondů, tak
o MAS strach nemá.
***
Dalším bodem na programu bylo představení regionálních koordinátorů. Projektový manažer
vysvětlil klíčové aktivity a popis práce regionální koordinátorů. Ti se poté jeden po druhém
představili a uvedli co je podle nich cílem a přínosem projektu.
***
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Posledním bodem programu byla prezentace regionálního koordinátora Mgr. P. Žůrka S:T.D.
na téma Manažer mas a animace starostů. P Žůrek vysvětlil pojem animace starostů, uvedl
příklady nejrůznějších mezilidských vztahů a organizačních vazeb, popsal horizontální
působnost MAS a funkci starostů a dále uvedl, jaké jsou jednotlivé role týmu MAS.
***

Zapsal: Michal Hlavatý
Ověřila: Jana Šmotková
Schválil: Tomáš Chmela

Přílohy:
Prezentace:

Otázky k realizaci projektu MAS- efektivní chod úřadů
Manažer MAS a animace starostů
Příklady animace samospráv a MAS
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