MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS
z jednání

KULATÝ STŮL
- KONZULTACE STRATEGIE CLLD –
MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

18. 11. 2015 (středa)
Kancelář Infocentra Lubenec, Obecní úřad Lubenec
10:00

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Program:
1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
2. Zaměření výzev MAS a Program rozvoje venkova v programovém období 2014-2020
3. Aktualizace databáze projektových záměrů
4. Diskuse

Setkání u kulatého stolu vedl ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý.

Josef Ryšavý přivítal účastníky Kulatého stolu a seznámil je s programem setkání. Představil vznikající
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) jako plán pro území, který počítá s využitím
jeho potenciálu a silných stránek. Upozornil na fakt, že zemědělci, malé firmy a lesní hospodáři jsou zásadní
složkou ekonomiky venkova. Dotační výzvy administrované Místní akční skupinou Vladař jim umožní řešit to,
co je v daném území skutečně třeba a co se z celorepublikového pohledu nemusí jevit jako zvláště potřebné a
mohlo celorepublikově z podpory „vypadnout“. Informoval i o tom, že nemá smysl plánovat projekty, které
území sice potřebuje, ale není možné o ně v rámci výzev administrovaných MAS Vladař žádat. Upozornil, že
soulad individuálních projektových záměrů se strategií CLLD bude pravděpodobně do budoucna znamenat
plusové body či bude přímo vyžadován.
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Dále hovořil o subjektivitě/objektivitě kriterií, o možnosti MAS zpřísnit, nikoli slevit na předepsaných
kriteriích. Informoval o indikátorech, které budou jednak dány, jednak volitelné MAS. Zásadní informací zde
je indikátor nově vytvořených pracovních míst, o kterém se hovořilo podrobněji.
Vysvětlil termín Fiche. Metodika pro tvorbu Fichí včetně specifických ustanovení článků, které
přicházejí v úvahu v rámci projektů administrovaných MAS, byla účastníkům kulatého stolu s předstihem
zaslána, a mohli se tak s ní dopředu seznámit. Na kulatém stole bylo podrobněji probráno všech 14 článků,
které Metodika obsahuje. Ke každému článku byly diskutovány možnosti jeho využití v rámci území MAS
Vladař.
J. Ryšavý dále hovořil o poměrném rozložení čerpání peněz. V polovině programovacího období, tzn.
na konci roku 2018, proběhne kontrola plnění. Polovina schválených finančních prostředků musí být v tu
dobu vyčerpána, aby byla přidělena druhá polovina a nedošlo ke krácení celkového objemu financí. Časově se
tak MAS Vladař, potažmo příjemci podpory ocitají poměrně pod tlakem, neboť realizovatelnost prvních
schválených projektů připadá v úvahu zhruba na začátku roku 2017. Na vyčerpání druhé poloviny financí pak
bude již času více. Problémem pak není nezájem o čerpání, ale nutnost dostatku vlastních zdrojů na
spolufinancování (pravděpodobně v poměru 60:40 dotace:vlastní zdroje). Upozornil také na to, aby
potenciální příjemci dotace počítali při svém plánování podnikatelských aktivit s nutností spolufinancování.
Účastníci vznášeli své připomínky a dotazy v celém průběhu kulatého stolu. Diskuse se v Lubenci
dotkla následujících témat:


Nabídka práce v regionu



Aktuální počet zemědělských podnikatelů na území MAS Vladař



Podpořitelnost budování biokoridorů, tj. výsadby dřevin na nelesní půdě v rámci některé
Fiche (odpověď – některé MAS mají alokaci z OPŽP, přes MAS Vladař žádat nejde)



Možnost založení družstva – obava, zda zemědělci dobře chápou jeho funkci coby
vyjednavatele lepších podmínek obchodu díky většímu objemu produkce; sdružení
zemědělců by vedlo k lepšímu využití kapacit a zvýšení efektivity; dotaz na formální zajištění
takové aktivity – bude zjištěno a zodpovězeno; družstvo má smysl, aby se region mohl nějak
vymezit vůči leadrům na trhu (Fronc)



Farmářské trhy – mají pro Lubenecko smysl, jsou výraznějším odbytištěm pro místní
zemědělce?



Bodové zvýhodnění mezičlánkové návaznosti, např. sdílená jatka, na které naváže krátký
dodavatelský řetězec – bude jasné až po zveřejnění výzvy
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Vzdělávací aktivity pro zemědělce – názor účastníků je takový, že by mělo smysl, zejména
v oblasti dotační politiky



Fiche 17 1 a – z regionu ohlasy spíše co se týká technologií posklizňového zpracování;
podpora výstavby sil určitě, konkurence na trhu je více než nutná; zde by bylo možné žádat o
velký objem financí; omezit čerpání na velké stroje, jinak si každý zažádá o traktor a peníze
budou utracené (Fronc, Vukliševič)



Mobilní provozy – jatka, moštárny – zvýšení hygieny provozu oproti domovýrobě – lze
podpořit (Veselý)? Bude zjištěno.



Meliorace vs. vlastnictví vodního toku a půdy



Otázka JR – mapování zájmu zemědělců o spolupráci se studenty vysokých škol – realizace
výzkumů v rámci diplomových prací aj. – názor účastníků je takový, že pokud student
vyžaduje velké množství informací, zdržuje zemědělce od vlastní práce a celkový přínos to
pak snižuje; dovedu si představit pomoc například s marketingem nějakého výrobku,
designem, fotografiemi, studií proveditelnosti (Veselý)

V závěru zazněl pokyn a výzva účastníkům – zamyslet se za svůj podnik, sdělit MAS Vladař své plány a
projektové návrhy do roku 2020. Termín pro zaslání - jeden, max. dva týdny. Komunikace mezi MAS a
zemědělci se nyní musí zintenzivnit, jelikož obce byly z čerpání financí vyňaty, tzn. ubyl článek, který by za
jiných okolností výrazně přispěl k čerpání přiděleného objemu financí. Pokud MAS Vladař informace od
zainteresovaných ekonomických subjektů mít nebude, nebude mít zároveň podnět pro to, abychom hledala a
zdůrazňovala územní potřeby. Ty se potom hůře dostávají do „velkého“ PRV. MAS Vladař vítá i nadstavbovou
spolupráci se zemědělci a malými podniky v regionu s vědomím toho, že ne vždy je v podniku na toto čas či
pracovní síla. Pak je však nutné sdělit alespoň své podnikové investiční plány, neboť i jejich realizace pomůže
rozvoji území.

Zapsala: L. Jozífková
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