
                                                                                                   

 
 

Zápis z pracovního setkání MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 

ZLÍNSKÉHO KRAJE, konané ve středu 16. 2. 2011 

v Blatnici pod Sv. Antonínkem 
 

Přítomni: dle prezenční listiny. Celkem 10 místních akčních skupin ZK. 

1. MAS Horňácko a Ostrožsko – člen NS MAS ČR 

2. MAS Hornolidečsko – člen NS MAS ČR 

3. MAS Východní Slovácko – člen NS MAS ČR 

4. MAS Dolní Poolšaví – člen NS MAS ČR 

5. MAS mikroregionu Buchlov – člen NS MAS ČR 

6. MAS Luhačovské Zálesí – člen NS MAS ČR 

7. MAS Kelčsko – Lešensko – Starojicko – člen NS MAS ČR 

8. MAS Valašsko Horní Vsacko  

9. MAS Ploština 

10. MAS Vizovicko a Slušovicko 

 

Hosté:  Mgr. Petr Bernatík – KAZV Zlín 

Mgr. Vít Hrdoušek – MAS Strážnicko, ověřovatel zápisu 

Současná zástupkyně Výboru NS MAS ČR Jana Bujáková všechny srdečně uvítala v Blatnici a 

představila program jednání.  

 

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se 

 

Ad. 1. Volba zástupců do NS MAS ČR a pracovních skupin na období 2011 – 2012  

 

Dne 17. 3. 2011 na zámku ve Křtinách je svolána Valná hromada NS MAS ČR, na které se budou 

nově volit orgány NS MAS ČR. Jedním z orgánů je také Výbor NS MAS ČR, ve kterém má každý 

kraj jednoho zástupce. V minulém dvouletém období za Zlínský kraj vykonávali tuto funkci: 

 

- Jana Bujáková (člen Výboru NS MAS ČR, MAS Horňácko a Ostrožsko) 

- Aleš Lahoda (zástupce za člena Výboru NS MAS ČR, MAS Hornolidečsko) 

 

- za člena Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER s právem hlasovacím Aleše 

Lahodu, MAS Hornolidečsko 

- za člena Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER Ing. Pavla Studeníka, MAS 

Luhačovské Zálesí 

 

Každý kraj musí do Výboru NS MAS ČR a do pracovních skupin nominovat své zástupce na období 

2011 - 2012.  

 

 

 



                                                                                                   

 

Návrh na nové složení zástupců za Zlínský kraj: 

 

 

Výbor NS MAS ČR: 

 

1. Aleš Lahoda – člen (MAS Hornolidečsko) 

2. Mgr. Roman Kašpar – náhradník (MAS Luhačovické Zálesí) 

 

Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER: 

 

1. Mgr. Zdeněk Hynek – člen (MAS Kelčsko – Lešensko – Starojicko) 

2. Ing. Pavel Rada - náhradník (MAS Východní Slovácko) 

 

Pracovní skupina Medializace a propagace: 

 

1. Ing. Šárka Kamencová – náhradník (MAS Valašsko – Horní Vsacko) 

2. Jana Bujáková - náhradník (MAS Horňácko a Ostrožsko) 

3. Ing. Barbora Galliová – člen (MAS Horňácko a Ostrožsko) 

 

 

Pracovní skupina Monitoring, hodnocení a rozšiřování MAS: 

 

1. Jana Bujáková –  člen (MAS Horňácko a Ostrožsko) 

 
Usnesení: Zástupci MAS ZK schvalují volbu zástupců do NS MAS ČR a pracovních skupin na 

období 2011 – 2012.                   (10,0,0) 

 
Ad. 2. Projednání možnosti vytvoření Krajské sítě MAS ČR (dle stanov NS MAS ČR). MAS 

Zlínského kraje doposud fungují bez právní subjektivity na základě Memoranda o spolupráci 

podepsaného dne 26. 6. 2007.  

 
Zástupci MAS ZK projednali silné a slabé stránky vytvoření právní subjektivity Místních akčních 

skupin Zlínského kraje. Právní subjektivita bude důležitá pro realizaci společných projektů.  

 

Závěr: Zástupci MAS ZK se dohodli, že rozhodnutí vytvořit právní subjektivitu MAS Zlínského 

kraje posunou až na příští pracovní setkání.  

 

Ad. 3. Projednání dotazníku k hodnocení MAS v roce 2011 

 

Jedná se o informativní dotazník pro potřeby NS MAS ČR – Jak fungují MAS v ČR (verze 2018). 

Prozatím by měly dotazník vyplnit pouze 2 MAS za kraj a dle jejích dotazníků se vhodněji nastaví 

preferenční kritéria, která budou hodnoceny. Je možné, že v budoucnu si vyžádá dotazník od NS MAS 

Mze. Není zcela zřejmé, zda bude dotazník povinné vyplnit.  

Prozatím zástupci MAS ZK se shodují na tom, že  uvedení bodu 58. a 59. (zdroje příjmu) je zbytečné, 

protože u všech MAS je hlavním zdrojem příjmu dotace z osy IV. 1.1., případně nezbytné členské 

příspěvky na pokrytí nezpůsobilých výdajů. 

 

22.2.2011 bude další pracovní schůzka k dotazníku, které se za MAS ZK zúčastní Jana Bujáková. 

 

Úkol č. 1: Připomínky k dotazníku je důležité zaslat Janě Bujákové do 21.2.2011.  

 

Závěr: Zástupci MAS ZK berou dotazník na vědomí, do 21.2.2011 zašlou připomínky 

k dotazníku Janě Bujákové, k dalšímu projednání. 

 

 

 



                                                                                                   

Ad. 4. Společná propagace MAS ZK na akcích NS MAS ČR, Země živitelka (srpen 2011), 

LEADER FEST) 17.-18.5. 2011 – Štranberg) 

 

Banner 

Pro společnou propagaci se vytvoří 2 bannery MAS ZK, který finančně podpoří KAZV Zlín. Banner 

bude střídavě umístěn na kraji ve Zlíně a v na RO SZIF v Olomouci. Druhý banner bude putovní na 

společné akce MASek. 

Brožura 

V loňském roce vyšla brožura MAS ZK v nákladu 300 ks, hrazená KAZV Zlín. V letošním roce se 

předpokládá dotisk brožury. Brožura je velmi odborná, obsahuje množství tabulek. Vhodnější by bylo 

vytvořit nový společný leták, který by oslovil a zaujal i širší, neodbornou veřejnost. Nebylo by od věci 

v letáku vytvořit grafiku, společnou se Zlínským krajem. 

Spolupráce se Zlínským krajem 

Bylo by vhodné navázat na spolupráci se ZK. Na začátek bude důležité představit výsledky snažení 

všech MAS ZK ku prospěchu a rozkvětu ZK.  

 

Úkol č. 2: sestavení prezentace výstupů projektů MAS ZK – obnovené komunikace, veřejné 

prostranství, podpořené akce, neziskové organizace… 

 

Úkol č. 3: navázání kontaktu na ZK zajistí Aleš Lahoda 

Tato prezentace by se mohla využít i při setkání starostů ZK. Další možností, jak více proniknout, je 

pravidelné zasílání příspěvků o činnosti MAS ZK do krajského časopisu Okno do kraje. Časopis je 

bezplatný a dostane se do každé domácnosti.  

MAS by se v budoucnu mohly podílet na tvorbě společné koncepce rozvoje Zlínského kraje.  

 

Usnesení: Zástupci MAS ZK schvalují návrh na společnou propagaci. Na propagaci se nejvíce 

budou podílet nově zvolení členové medializační a propagační komise.              (10,0,0) 
 

Ad. 5. Spolupráce s KAZV Zlínského kraje – seznámení s aktuálním návrhem plánu akcí 2011 

 

Host Petr Bernatík, zástupce KAZV nabídnul, že by pro MAS ZK mohli uspořádat společné 

vzdělávání. Aleš Lahoda navrhl témata. Největší zájem z témat je o aktuální evaluace SPL. 

Doporučení školitelé: Mgr. Michal Jarolímek z Jihočeské Univerzity. Dalšího školitele navrhl pan 

Hynek. Do konce února oba zašlou panu Lahodovi stanovisko školitelů včetně výukového plánu a 

návrhu termínu jednodenního školení. 

 

Úkol č. 4: Jana Bujáková prověří, zda by MAS proškolil o evaluaci SPL Mgr. Michal Jarolímek 

a Mgr Zdeněk Hynek prověří možnost druhého školitele. 

 

Dalším vhodným tématem na společné vzdělávání by byly ukázky dobré a špatné praxe 

v souvislosti s realizací osy IV. Leader. Popřípadě i exkurze do oceněné MAS.  

Úkol č. 5: každá MAS si vybere oceněnou MAS, kterou by chtěla navštívit v rámci ukážky dobré 

praxe.  

 

Dále Petr Bernatík zrekapituloval spolupráci s MAS ZK (více ad. 4) – na bannery vyčleněna částka 

20 000,-, nový leták místo dotisku brožury 30 000,-, společné vzdělávání 15 000,-. Nedočerpané 

částky je možné přesunout v rámci uvedených aktivit. 

 

Usnesení: Zástupci MAS ZK berou na vědomí spolupráci KAZV Zlínského kraje - seznámení 

s aktuálním návrhem plánu akcí rok 2011.                (10,0,0) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

Ad. 7. Diskuze  

 

 Úprava Pravidel osy IV.2.1 Projektů Spolupráce 

 

Jana Bujáková a  Aleš Lahoda seznámili zástupce MAS ZK s návrhy NS MAS na úpravu Pravidel osy 

IV.2.1. Projektů Spolupráce.  

 

Změnou horšímu je návrh sestavy hodnotící komise projektů Spolupráce – 1 zástupce ze SZIF s 1 

hlasovacím právem, 1 zástupce z MZe s 1 hlasovacím právem a 3 zástupci z NS MAS s 1 hlasovacím 

právem. Hodnocení projektů Spolupráce členem NS MAS, tedy zástupcem jiné MAS je střet zájmů, 

stejně tak, jako tomu bylo u hodnocení jednotlivých MAS v loňském roce. Daleko vhodnější variantou 

by bylo, aby si MZe dosadilo 1 externího, nezávislého hodnotitele místo zástupců z řad NS MAS.   

 

NS MAS navrhuje i limitovat výši dotace na projekty Spolupráce – 1 MAS/1projekt/ cca 1,5 mil. Kč. 

Z toho mohou být výdaje na přípravu projektu pouze do výše 10%.  

Další limit je i v počtu projektů spolupráce: v jednom kole je možné podat jako koordinační MAS 1 

projekt a jako partnerská MAS max. 4 projekty, projekt mezinárodní spolupráce max. 1 projekt. 

 

Usnesení: Zástupci MAS ZK nesouhlasí s návrhem složení hodnotící komise projektů 

Spolupráce, konkrétně se 3 zástupci z řad NS MAS s 1 hlasovacím právem. Jedná se o střet 

zájmu.  

 

Zástupci MAS ZK navrhují, aby si MZe dosadilo externího,  nezávislého hodnotitele.  

 

Zástupci MAS ZK nesouhlasí s limity výše projektu/MAS, navrhují, aby byl zachován limit dle 

dosavadních Pravidel osy IV.2.1. Projektů Spolupráce, tedy maximální výše výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace činí 5 mil.  Vhodnější, jak omezit převis podaných projektů spolupráce, je 

omezit počet podaných žádostí MAS do jedné výzvy.   

 

Zástupci MAS ZK navrhují, že každá MAS by mohla v jedné výzvě podat max. 2 projekty 

národní (1 x jako koordinátor a 1 x jako partner) a max. 1 projekt mezinárodní. 

         (10,0,0) 
 

Další konání pracovní schůzky MAS ZK je předběžně naplánováno na měsíc duben, hostitelskou 

MAS bude MAS Buchlov.  

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Galliová a Jana Bujáková / MAS Horňácko a Ostrožsko 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: Mgr. Vít Hrdoušek / MAS Strážnicko, Jihomoravský kraj 


