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ZÁPIS  
z jednání  

KULATÝ STŮL 
- KONZULTACE STRATEGIE CLLD – 

MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
 
 
Termín konání:  29. 10. 2015 (čtvrtek) 
Místo konání: Kancelář mikroregionu Radonicko, Radonice 
Čas konání:  13: 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. 

Po přivítání a seznámení 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“. Jako příklad uvedl J. Ryšavý sklady na obilí, kterých je dle 

statistického šetření v rámci republiky dostatek a podpora na ně proto nesměřuje, ale pokud se podaří 

prokázat, že na území MAS Vladař je skladů nedostatek, může je MAS podporovat a bude na ně moci zacílit 

vlastní výzvu. 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 tvoru 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. Zásadními pro toto území se jeví následující Fiche: Investice do zemědělských projektů; Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských produktů; Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. 

Dále již má vedení MAS Vladař informace o zvýšeném zájmu o konkrétní Fiche z konkrétních mikroregionů 

(Žluticko – Fiche Neproduktivní investice v lesích). 

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). 

V rámci setkání byly rozvíjeny myšlenky: sdílených zařízení a zdrojů (článek 35, odst. 2, písm. d)), 

odbytových družstev, soběstačnosti regionu versus výhody dovozu a vývozu určitých komodit do/z regionu; 

sociálních firem.  

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 


