STATUT PRACOVNÍCH SKUPIN PRO REALIZACI KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ORLICKO

Pro realizaci CLLD na území MAS ORLICKO pracují /působí při kanceláři MAS „pracovní skupiny“. Tyto pracovní
skupiny mohou být ustaveny jako tématické, nebo jako skupiny pro tvorbu a realizaci SCLLD.
„Tématické pracovní skupiny“ jsou ustavovány „ad hoc“ na základě potřeby projednat / získat podpůrné stanovisko
ve specifických otázkách, řešených v souvislosti s činností MAS ORLICKO, nebo realizací SCLLD.
„Pracovní skupiny pro tvorbu a realizaci SCLLD“ jsou zpravidla ustaveny valnou hromadou a odpovídají za přípravu,
projednání a aktualizaci dílčích dokumentů nutných pro realizaci SCLLD. Pracovní skupiny mohou ke svému jednání
přizvat další relevantní aktéry.
Principy ustavení pracovních skupin SCLLD
princip kontinuity

Členové byli primárně nominováni na základě zapojení do přípravy
analytické části.

prinicip otevřenosti

Členové byli nominováni tak, aby byli zastoupeni jak členové, tak
nečlenové MAS ORLICKO. U členů byla zohledněna příslušnost k zájmovým
skupinám.

prinicip kvalifikace

Při nominaci byla zohledněna odbornost /kompetence/ člena k příslušným
tématům strategie.

princip vyváženosti

Bylo ověřeno, že pro každou oblast projednávání jsou přítomni
kompetentní osoby (např. školství, sociální služby, neformální vzdělávání,
…) a jejich zastoupení je vyvážené.

princip provázanosti

Při nominaci bylo zohledněno, aby v PS byly osoby, které se danými
oblastmi zabývají v širším kontextu, nebo na „nadřazené úrovni“ –
zástupci kraje, svazků obcí, atd.

MAS ORLICKO, z.s.
Divišova 669, 564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
www.mas.orlicko.cz
IČ: 27034186

Kontakty:
Ing. Ivana Vanická, manažerka
manager@mas.orlicko.cz
tel.: 731 506 016

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., předseda
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Oldřich Žďárský
zdarsky@ziva.cz
tel.: 465 637 385

Hlavní činnost pracovních skupin SCLLD:
Hlavní činnost pracovních skupin spočívá především ve výkonu funkce odborného garanta pro přípravu, realizaci a
evaluaci SCLLD a pro směrování jednotlivých aktivit a činností MAS v souladu s jejími stanovami, především
následující činnosti:

•
•
•
•
•

Podpora kanceláře MAS a manažerů MAS při zpracování SCLLD
Projednání analytických podkladů a podpora při jejich aktualizaci a doplnění
Projednání návrhů / aktualizací opatření/podopatření
Projednání návrhů/aktualizací podporovaných aktivit v rámci opatření/podopatření
Stanovení indikátorů opatření/podopatření a stanovení jejich výchozích a konečných hodnot

•
•

Návrh harmonogramu realizace podpory a finančního plánu
Návrh prinicipů a výkladu specifických preferenčních kritérií příslušného opatření, návrhy osob k oslovení
do pozic hodnotitelů projektů, podpora výběrové komise při výběru projektů a projednávání odvolání
Další činnosti vyplývající MAS ORLICKO s realizací SCLLD a hlavní činností v souladu s pokyny příslušných
řídících orgánů

•

Principy pro jednání pracovní skupiny:
Jednání s členy pracovní skupiny probíhá jak na společných jednáních, tak individuelně (je-li to s přihlédnutím ke
specifiku projednávaného tématu efektivní a smysluplné) – např. projednání specifické části daného tématu,
konzutlace postupu, projednání se zástupci odborníků a kraje, atd…
Dílčí výstupy jednání z individuálních jednání s jednotlivými členy pracovní skupiny jsou předkládány pracovní
skupině na společném jednání k seznámení.
Společná jednání svolává kancelář MAS (pověřený manager) po dohodě s členy pracovní skupiny.
Z jednání pracovních skupin se pořizuje zápis, která je všem členům zaslán k seznámení. S přihlédnutím
k charakteru a výstupům jednání jsou výstupy evidovány v členské sekci, nebo jsou zveřejňovány ve veřejné části
webových stránek MAS.
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