Výroční zpráva KS NS MAS ČR Středočeského kraje, z.s. za r. 2018
Na území Středočeského kraje působí 27 místních akčních skupin (MAS). Další 3 MAS přesahují na
území ze sousedních krajů. K 31.12. 2018 bylo 23 MAS členy Národní sítě MAS ČR, 4 MAS nejsou
členy NS. Prostřednictvím svých zástupců jsou středočeské MAS zastoupeny ve statutárních orgánech
sítě a v pracovních skupinách NS MAS ČR - Leader, Vzdělávání, Mezinárodní spolupráce, Chytrý
venkov, ENVIRO a Sociální či jako vedoucí pracovních týmů jednotlivých OP v rámci projektu NS MAS
(OP TP).
Krajské sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje, z.s. (dále jen „KS MAS“) je zapsáno ve spolkovém
rejstříku pod IČ 06168272 ke dni 28.6. 2017 (podrobně viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=978864&typ=UPLNY). Své „úřední“ sídlo má na KÚ Středočeského kraje
(SK) v Praze 5, ve Zborovské ul. č 11. KS MAS spolupracuje se všemi MAS působícími na území kraje,
a stejně tak i s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. Zástupci MAS se pravidelně
setkávali každý měsíc, s výjimkou letních měsíců července a srpna. Na tato setkání jsou zváni i
zástupci MAS, které ve Středočeském kraji nesídlí, avšak mají do Středočeského kraje přesah své
územní působnosti a dále zástupci Středočeského kraje, SIC, CSV pro SK apod.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 9 pracovních setkání, vždy na území jiné MAS či v Praze. Zápisy ze
setkání jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách NS MAS ČR v sekci Středočeského KS,
včetně případné fotodokumentace a dalších informací (Viz http://stredocesky.nsmascr.cz/), nově byl
zřízen účet na sociální síti facebook. Středočeské krajské sdružení MAS a jeho zástupci v jednotlivých
pracovních skupinách jsou aktivní i v celostátních aktivitách. V rámci svých možností připomínkují
relevantní dokumenty, jejichž revizi požadují buď jednotlivé pracovní skupiny, nebo přímo řídící
orgány. Jedná se většinou o časově náročnou činnost, kterou jednotliví aktéři tak dobrovolně věnují
práci pro krajskou i národní síť MAS.
Středočeská KS MAS měla v r. 2018 zástupce ve Výboru pro kulturu, památky a cestovní ruch SK.
Stálé zástupce má KS MAS v Regionální stálé konferenci (RSK) Středočeského kraje a jejich pracovních
skupinách (Venkov, Cestovní ruch, Doprava, Infastruktura….) a navazující Národní stálé konferenci komora CLLD (NSK).
Jako úspěšné společné aktivity KS MAS v r. 2018 lze uvést:
- Workshop „Smart venkov (nejen City)“ pod gescí CSV Středočeského kraje, kterou
organizačně zajistila MAS Vyhlídky v zámku a pivovaru Lobeč ve dnech 14.-15.8. 2018;
jednání se účastnili svými prezentacemi zástupci CP SZIF, SIC, KÚ Středočeského kraje a
předsednictva Výboru NS MAS ČR
- Platformy pro jednotlivé operační programy, a to pro IROP – měla 4 setkání, OPZ – 3 setkání,
PRV - 4 setkání a na sklonku roku nově vzniklá platforma pro OP ŽP, která se sešla 2x ; za
pozitivní lze považovat, že v rámci jednání všech platforem docházelo mezi zúčastněnými
MAS k praktické výměně zkušeností, poznatků i řešení společných problémů, které vyplývají
z náročné administrace jednotlivých operačních programů. Mj. došlo např. u OPZ k navázání
úzké spolupráce s koordinátorkou plánování sociálních služeb Středočeského kraje, což
následné vedlo ke změně přístupu k MAS ze strany SK i celkovému zlepšení komunikace při
vydávání pověření při výzvách na sociální služby. Platformě PRV se podařilo přizvat na jednání
zástupce CP i RO SZIF a připravit účast zástupce ŘO PRV v r. 2019 apod. Prostor pro zlepšení
činnosti platforem je ve větší míře participace MAS na jejich přípravě a pravidelných
zápisech. Nicméně poděkování patří rozhodně všem organizátorkám, které jsou jmenovitě
uvedeny v další části té zprávy.
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Vzdělávání MAS Středočeského kraje v oblasti chytrých řešení, která čekají municipality v
kratší nebo delší budoucnosti; cyklus 4 seminářů a exkurzí s příklady dobré praxe zaměřené
na koncept Chytrý venkov/Smart Villages, organizované ve spolupráci se SIC; v r. 2018 se
uskutečnily 2 workshopy v Buštěhradě (22.11.) a v Kněžicích (3.12.) – více viz
http://stredocesky.nsmascr.cz/ ; zbylé 2 workshopy a závěrečná konference proběhnou v 1.Q
r. 2019
Na financování organizačních činností a zejména poslední uvedené aktivity využila KS NS MAS včetně
jednotlivých MAS dotaci z rozpočtu Středočeského kraje – více ve Zprávě o hospodaření, popř. zprávě
Kontrolní komise za r. 2018.
Vedení KS NS MAS Středočeského kraje pracovalo v r. 2018 ve složení, které potvrdila pražská
Valná hromada KS dne 23. 2. 2018:
Předseda KS MAS Středočeského kraje:
Mgr. Miloslav Oliva
Členové výboru KS MAS Středočeského kraje:
Mgr. Radek Tvrdík a Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD., Ing. Markéta Pošíková
Členové Kontrolní komise KS MAS Středočeského kraje:
Mgr. Galina Čermáková, Jaroslava Saifrtová a Ing. Luboš Fleischmann.
Členka Kontrolní komise NS MAS ČR:
Jaroslava Saifrtová
Zástupce v Regionální stálé konferenci Středočeského kraje a v Národní stálé konferenci za KS NS
MAS Středočeského kraje:
Mgr. Radek Tvrdík
Náhradník v Regionální stálé konferenci Středočeského kraje a v Národní stálé konferenci za KS NS
MAS Středočeského kraje:
Mgr. Miloslav Oliva
Platformy KS MAS v rámci Operačních programů:
PRV
Ing. Eva Neubergová; Ing. Marie Ripplová (od XI/2018)
OPZ
Markéta Dvořáková, DiS.
IROP
Monika Neužilová, Pavlína Šantorová Finková
OP ŽP
Ing. Eva Neubergová (od XI/2018)
Pracovní skupiny NS MAS ČR:
PS LEADER
PS Vzdělávání
PS Chytrý venkov
PS Sociální
PS ENVIRO

Bohuslava Zemanová – členka PS
Ing. Markéta Pošíková – vedoucí PS
Mgr. Miloslav Oliva – vedoucí PS
Markéta Dvořáková, DiS. – vedoucí PS
Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. – člen PS

Vedoucí pracovních a vyjednávacích týmů Operačních programů:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ing. Markéta Pošíková
OP Zaměstnanost
Markéta Dvořáková, Dis.
Výroční zprávu KS NS MAS Středočeského kraje za r. 2018 předkládá předseda a Výbor KS NS MAS
k projednání Valné hromadě dne 8.2. 2019.
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