
 
 

Hanušovice, 9.2.2012 

Vážení členové, 

chtěli bychom Vás seznámit s možností, jak podpořit získání co nejlepší pozice místních 

akčních skupin v plánovacím období EU 2014–2020. Zapojte se do podpory vyjednávacího 

týmu NS MAS ČR, který byl sestaven Výborem NS MAS, a byl mu stanoven základní cíl: 

Vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) 

pro MAS – o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se měla objevit zmínka ve všech 

programových dokumentech.   

S ohledem na nutnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních 

ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy 

nového programovacího období 2014–2020, která se týkají zapojení místních akčních 

skupin do implementačních struktur, byl zřízen a obsazen post koordinátora vyjednávacího 

týmu, který bude maximálně zapojen do plnění cílů tohoto týmu. 

Částka na hrazení nákladů koordinátora a tvorby podkladových dokumentů pro vyjednávací 

tým musí být získána formou dobrovolných darů (event. fakturace služeb za zastupování) 

od místních akčních skupin, které si uvědomují nutnost své investice do zajištění co 

nejlepších podmínek pro dalších 7 let. V žádném případě nelze tento příspěvek zahrnout do 

nákladů IV.1.1. či jiného dotačního titulu hrazeného z veřejných prostředků. S ohledem na 

cíl získání minimálně 275 miliard Kč pro venkov je tedy investice vaší místní akční skupiny 

v řádu desítek tisíc, který poskytnete, základním předpokladem. 

Váš příspěvek prosím zasílejte na účet vedený u GE Money Bank 205403911 / 0600 pod 

variabilním symbolem IČ své organizace. Pokud nemůžete jako MAS poskytovat dary, lze se 

dohodnout na možnosti fakturace za službu zastupování MAS ve vyjednávání na podporu 

místního partnerství pro další období ze strany NS MAS ČR.  

Informace o postupech zpracovávání jednotlivých dokumentů a postupech jednání se 

budou objevovat na webu NS MAS ČR. Na stejném místě najdete také informace o 

jednotlivých členech týmu.  

Děkujeme Vám všem za podporu, 

Ing. František Winter, v.r. 
        předseda NS MAS ČR 

Členové NS MAS ČR 

předseda sdružení 



 
 

Hanušovice, 10.2.2012 

Vážení členové, 

zasílám Vám doplňující informace týkající se příspěvku na podporu získání co nejlepší pozice 

místních akčních skupin v období 2014–2020. 

Číslo účtu: GE Money Bank 205403911 / 0600 

Optimální výše příspěvku:  5 000 – 20 000 Kč 

Platby příspěvku: dle možností MAS – preferujeme platbu najednou, ale po dohodě možno 

i v menších platbách. 

Darovací smlouva: vzor darovací smlouvy by měl být přílohou tohoto dopisu, pokud ne, 

obraťte se na sekretariát organizace (o.spikova@nsmascr.cz) 

Fakturace: pokud nemůžete jako MAS poskytovat dary, lze se dohodnout na možnosti 

fakturace za službu zastupování MAS ve vyjednávání na podporu místního partnerství pro 

další období ze strany NS MAS ČR. Faktura Vám bude zaslána na základě vaší žádosti.  

Odůvodnění nemožnosti nárokovat si finanční částku jako náklad v rámci IV.1.1 či jiného 

dotačního titulu hrazeného z veřejných prostředků:  

Zahrnutí do nákladu IV1.1. by znamenalo oficiální a plošné zvýšení poskytovaných členských 

příspěvků organizace, které je závislé na usnesení Valné hromady NS MAS. Dále by byla 

omezena možnost MAS zahrnout do uznatelné částky v SPL platby i vůči jiným organizacím 

(KS NS MAS, SPOV apod.), tak jak bylo v rámci opatření definováno. 

Základní myšlenkou poskytnutí daru z neveřejných finančních prostředků je také uvědomění 

si MAS, že na další období nelze využít provozních nákladů z SPL. Na propagaci našich zájmů 

v dalším období je třeba přispět z vlastních zdrojů či požádat své členy o příspěvek apod. Je 

třeba uznat, že hradit vyjednávání s ministerstvy a EU z peněz ministerstev a EU je 

doopravdy nelogické. 

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na své krajské zástupce. 

 

Děkujeme Vám všem za podporu, 

Ing. František Winter, v.r. 
        předseda NS MAS ČR 

Členové NS MAS ČR 

předseda sdružení 
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