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Zápis 
 

z jednání koordinační pracovní skupiny (KPS) k projektu  

Uplatňování principů Leader na Vysočině,  
opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 – 2013 

 

Místo konání:  Polná 

Datum:   29. 12. 2014 

 

Přítomni: zástupci 8 MAS:  

Havlíčkův kraj, o.p.s., MAS Českomoravské pomezí, o.p.s., MAS MOST Vysočiny, o.p.s,, 

Podhorácko, o.p.s., Podhůří Železných hor, o.p.s., Via Rustica, o.s., MAS LEADER – 

Loucko, z.s., Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. (viz prezenční listina) 

 

Program:  
1. Definice výstupů projektu 

2. Způsob zpracování podkladů pro tvorbu metodiky 

3. Návrh oblastí 

4. Harmonogram projektu 

5. Diskuze 

6. Závěr  

 

Ad 1) Definice výstupu 

Výstupem projektu bude zpracování metodicky a metodických doporučení na 

institucionalizaci činnosti místních akčních skupin. Výstupy budou zpracovány pro právní 

formu obecně prospěšná společnost a spolek. 

 

Součástí pracovní skupiny je 8 MAS v Kraji Vysočina z toho 5 má formu o.p.s. a 3 spolek: 

o.p.s. - Havlíčkův Kraj o.p.s.; MAS Českomoravské pomezí, o.p.s.; MOST Vysočiny o.p.s, 

MAS Podhorácko, Podhůří Železných hor o.p.s.; 

spolek – Via Rustica o.s.; LEADER – Loucko; Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. 

 

Metodika bude reflektovat uplatňování základních principů LEADER: 

1) Existující strategie místního rozvoje  

2) Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní  

akční skupiny (MAS), 

3) Přístup „zdola –nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 

4) Integrované a vícesektorové akce (navrhování a provádění strategie založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství) 

5)  Uplatňování inovačních přístupů, 

6)  Provádění projektů spolupráce 

7)  Vytváření sítí místních partnerství 

 

 

 

 

Ad 2) Způsob zpracování podkladů pro tvorbu metodiky  
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Výstupy budou na základě strukturovaného dotazníku společně posuzovány a hodnoceny. 

V dotazníku každá zapojená MAS dodá podklady za svoje území, zhodnotí svoje zkušenosti 

v každé oblasti (plusy, mínusy, doporučení). 

V dalším kroku bude probíhat setkávání pracovní skupiny a formou diskuze budou vybrány 

osvědčené postupy pro tvorbu metodiky a metodických listů. 

Kordinace aktivit - Havlíčkův kraj 

 

 

Ad 3) Návrh oblastí 

Na základě brainstormingu byly vytvořeny základní oblasti pro zpracování metodiky 

Na jejich podkladě bude připraven strukturovaný dotazník pro všechny zapojené MAS 

Komunikace zdola-nahoru - průřezové téma. 

 

1) Strategie: 

- Popis přípravy (zdola-nahoru) 

- Komunikace v území (zdola-nahoru) 

- Distribuce informací (způsob) 

 

2) Procesy výběru projektů (bodové hodnocení, činnost výběrové komise….) 

 

3) Realizace projektů (včetně zpracování žádostí, monitorovacích zpráv, ukončení, 

komunikace se žadateli, vyúčtování……) 

 

4) Orgány MAS (včetně jednacích řádů) 

 

5) Směrnice (organizační řád, účetní směrnice, BOZP…..) 

 

6) Etický kodex 

 

7) Činnost pracovních skupin 

 

8) Platforma MAS – návrh činnosti MAS při rozvoji regionu pro další období např.: 

 MAS jako komunikační kanál  

 Zdroje dat 

 Výměna zkušeností 

 Spolupráce v regionu 

 Síťování (veřejný sektor x podnikatelský sektor x neziskový sektor) 

 Koordinace aktivit v území  
   (společný harmonogram akcí v území – kultura, sport, vzdělávání  

            

 

Ad 4) Harmonogram projektu 

Do 10. 1. 2015 – zpracování strukturovaného dotazníku a jeho rozesílka  (KMAS) 

Do 28. 2. 2015 – odevzdání vyplněných dotazníků a podkladů od jednotlivých MAS 

Do 31. 3. 2015 – vyhodnocení podkladů  

Do 30. 4. 2015 – finalizace metodiky 

Do 30. 6. 2015 – ukončení projektu včetně předání vyúčtování projektu na SZIF  
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Ad 5) Diskuse  

 

Ad 6) Ukončení 16:30 hod 

 

 

 

Příští setkání – 14. 1. 2015 ve Ždírci nad Doubravou 

 

 

 

Zapsala dne 29. 12. 2014 Marta Vencovská 

 

Ověřil: J. Hájková 

 


