MAS ACHÁT z.s.
ZPRAVODAJ 2017/II

MAS Achát z.s.

ZPRAVODAJ 2017/1I — Vydává MAS Achát z.s.

jako informační materiál v rámci realizace „Strategie MAS Achát z.s. pro období 2014 – 2020“ reg. číslo CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0001675

ZDARMA

Vážení čtenáři,
dostalo se k Vám druhé letošní číslo
Zpravodaje MAS Achát, jehož prostřednictvím Vás informujeme o
tom co se událo i o tom co teprve
chystáme.
Zdárně se nám povedlo vyhlásit
výzvy ve všech operačních programech. Výzva PRV , stejně jako první
výzva OP Z je již ze strany MAS vyhodnocena a projekty byly postoupeny řídícímu orgánu k dalšímu hodnocení a ověření závěrečné způsobilosti. Výzvy IROP běží, nebo jsou
těsně před kontrolou na MAS. Projekt MAP Železnobrodsko se přehoupl do poslední čtvrtiny realizace
a MAS netrpělivě očekává jeho další
pokračování - MAP II, který bude
zaměřen především na budování
znalostních kapacit v čtenářské a
matematické gramotnosti. Půjde v
něm také o spravedlivý přístup škol
k žákům všech společenských vrstev
a v nemalé míře bude podpořena i
implementace RAP. Na obzoru je
rovněž druhá vlna Šablon II. Podrobnější informace k výše zmíněnému nalezete v jednotlivých článcích tohoto zpravodaje.

Hlavní články







Výzvy MAS Achát
Animace MŠ a ZŠ
MAP
Valná hromada
Připravované aktivity na rok
2018
Jednání povinných orgánů

Co nás čeká do konce roku 2017
Do konce letošního roku čeká ještě Výběrovou komisi a Programový výbor hodnocení projektů v rámci výzev IROP - Zabezpečování dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení
(termín pro ukončení příjmu žádostí je
27.10.2017, do 12h ) a Dopravní infrastruktura (termín pro ukončení příjmu žádostí je 24.11.2017, do 12h ).
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Během této lhůty může být žadatel
vyzván k nápravě či doplnění žádosti.
Žadatel takto může být vyzván 2x,
poté je z procesu hodnocení vyřazen.
Po kontrole formálních náležitostí a
přijatelnosti přidělí RADA MAS Achát
jednotlivé projekty členům Výběrové
komise (vždy dva hodnotí jeden projekt) a následně projekty vyhodnotí
celá Výběrová komise, která sestaví
tabulku projektů podle bodového
zisku. Poté se sejde Programový výbor
MAS, aby schválil předložený seznam
vybraných projektů.
V OPZ se jedná o výzvu Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce I. ( termín pro ukončení
příjmu žádostí je 30.11.2017, do 12h ).
V rámci této výzvy proběhne do konce
roku 2017 hodnocení přijatých žádostí
po stránce formálních náležitostí a
přijatelnosti., které trvá 30 PD.

Po ukončení příjmu žádostí proběhne ze
strany MAS Achát kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti, která trvá 20
PD od ukončení výzvy.
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HLAVNÍ AKTIVITY ROKU 2017

Vyhlášení výzev PRV, IROP a OP Z

Výzva č. 1 PRV v rámci SCLLD MAS Achát
Dne 29.6.2017 byla vyhlášena výzva v rámci PRV s alokací 4.000.000,-Kč. Příjem žádostí byl od 12.7.2017 do 31.7.2017. V
první výzvě PRV byly vyhlášeny FICHE 31 - Investice do podniků v rostlinné a živočišné výrobě a FICHE 32 - Podpora drobného podnikání v obcích.
Do Výzvy se přihlásilo celkem 5 žadatelů, jejich projekty byly podle fichí rozděleny takto:
FICHE 31 - žadatel : AGROLAST KOBYLY a.s.,
František Němec, Bc.
Josef Pulíček

FICHE 32 - žadatel: REXTEAM s.r.o.
Oto Flanderka

Všechny podané žádosti prošly administrativní kontrolou MAS Achát a byly schváleny Výběrovou komisí i Programovým
výborem MAS Achát a mohly být podány na ŘO SZIF. Termín podání schválených žádostí na ŘO SZIF byl do 22.9.2017. Alokace na Výzvu č. 1 PRV byla téměř celá vyčerpána, z FICHE 32 se musel převis alokace převést na FICHI 31, aby mohly být
podpořeny všechny projekty ve FICHI 31. V současné době jsou všechny projekty zaregistrovány na SZIF a probíhá jejich
závěrečné schválení.
Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na www.mas-achat.cz

2. výzva - MAS Achát z.s. - IROP - Zvýšení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

3.výzva - MAS Achát z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura

Dne 4.9.2017 byla vyhlášena výzva pro MŠ a ZŠ - Zvýšení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Výzva je zaměřena na
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zlepšení
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ, ZŠ a neformální vzdělávání.

Dne 3.10.2017 byla vyhlášena výzva Dopravní infrastruktura. Výzva je cílena na oblasti: Doprava, Terminály a parkovací systémy, Cyklodoprava.
Bezpečnost
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél
silnic I.,II. a III. třídy a místních komunikací, rekonstrukce,
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro
pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy ...více ve výzvě
Terminály a parkovací systémy
výstavba systémů P+R , K+R , • výstavba návazných systémů B+R • v případě samostatných projektů na parkovací
systémy (P+R, P+G,B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost
projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD ...více ve výzvě
Cyklodoprava
výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro
cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem• výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných
pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a
místních komunikací...více ve výzvě

Mateřské školy—specifikace: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních
a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území,
kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, vč. případných
úprav venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
Základní školy - specifikace: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, apod.
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže - specifikace: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního
vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti
práce s digitálními technologiemi
MAS přijala tři žádosti :
SVČ Mozaika - Venkovní zázemí pro polytechnickou výchovu
ve Středisku volného času Mozaika Železný Brod
MŠ a ZŠ Malá Skála— Vestavba odborných učeben a zajištění
bezbariérovosti ZŠ Malá Skála
ZŠ Jenišovice - Přírodovědná učebna ZŠ Jenišovice
Alokace na výzvu je 8 000 000,-Kč.

Žádost o dotaci může žadatel podat prostřednictvím elektronické žádosti v systému MS2014+. Nejzazší termín pro
podání žádosti je 24.11.2017, do 12h.
Alokace na výzvu je 6 000 000,-Kč.
Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na www.mas-achat.cz
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HLAVNÍ AKTIVITY ROKU 2017

Výzva MAS Achát – OPZ – prorodinná opatření
č. výzvy 114/03_16_047/CLLD_15_01_050

I.

Vyhlášení výzvy padlo na datum 12. června, příjem žádostí
byl ukončen na konci července. Podporované aktivity
v rámci této výzvy byly: doplnění nedostačující kapacity
školních družin (školní družiny – kluby) a také podpora příměstských táborů v době školních prázdnin a ředitelských
volen.
Do výzvy se přihlásili tři žadatelé – SVČ Mozaika Železný
Brod, ZŠ Koberovy a ZŠ Waldorfská Semily. Všechny žádosti prošly hodnocením MAS - hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, následným věcným hodnocením a
byly doporučeny k podpoře s výhradami. Nyní čeká kancelář MAS na vyjádření řídícího orgánu OP Z ohledně závěrečného ověření způsobilosti všech projektů navázaného na
výzvu (předpokládaný termín: 01-02/2018). Alokace na
danou výzvu byla 4 960 075,- Kč, pokud řídící orgán nedoporučí další úpravy, částka bude rozdělena mezi jednotlivé
žadatele v plné výši.

Dne 4. 10. 2017 byla vyhlášena výzva v rámci OP Z - Aktivity
sociálního začleňování a komunitní sociální práce I. Příjem
žádostí je od 4. 10. 2017, od 4h do 30. 11. 2017, do 12h.
Alokace na danou výzvu je 2 500 000,- Kč.
Podporované aktivity výzvy:
Podpora komunitní sociální práce jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Komunitní sociální práce
představuje činnosti realizované nad rámec zákona č.
108/2006 Sb., v přirozené komunitě. Aktivity podporované v
rámci komunitní sociální práce musí mít přirozenou vazbu na
sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
osob. Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný
sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.), například
sociální pracovník obce či dobrovolného svazku obcí.
Podrobné informace jsou k dispozici na webu MAS: http://
www.mas-achat.cz/vyzvy/op-zamestnanost/vyzva-aktivitysocialniho-zaclenovani-a-komunitni-socialni-prace

Výzva MAS Achát - OPZ - Aktivity sociálního začleňování a
komunitní sociální práce I.
č. výzvy193/03_16_047/CLLD_15_01_050

Animace mateřských a základních škol — Šablony MŠ/ZŠ
do projektu podávají svojí první zprávu o realizaci. Ze strany
MŠMT se to jeví jako problém, protože školy, které svou
ZoR podali v průběhu měsíce července, stále čekají na její
připomínkování, čímž se také prodlužuje termín pro zaslání

Projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ se přehoupl do své další části a tou je
monitoring jednotlivých projektů. Příjem žádostí byl ukončen
k 30. červnu 2016 a nyní školy podle data zaregistrování

Novinkou z MŠMT je příprava Šablon II, které budou vyhlášeny na přelomu ledna/února 2018. Bude se jednat o podobný typ projektu s téměř totožnými šablonami.
Nově se, ale pravděpodobně otevřou i ZUŠ a SVČ.
Z informací, získaných na školení v říjnu 2017, bude změněn model financování i nastavení výše pracovních úvazků.
Každá škola bude mít pro svou potřebu vyčleněno 300 tis. +
alokaci na žáka a zároveň za každé své zařízení (ŠD, Klub,
ZUŠ) získá dalších 100 tis. Kč.
Opět bude nutné vyplnit dotazník, ale jeho hodnocení proběhne bezprostředně po vyplnění a školám tak budou
téměř okamžitě nastaveny šablony, které jim pomohou k
dalšímu rozvoji.
Veškeré informace k Šablonám II jsou pouze informativní,
protože samotná výzva je zatím ve schvalovacím řízení na
MŠMT, konkrétní informace lze předpokládat koncem letošního roku.
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Hlavní aktivity roku 2017

MAP Železnobrodsko
Místní akční plán vzdělávání (MAP) Železnobrodsko má za
sebou další úspěšný půlrok. Projekt, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let, zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního,
základního a neformálního vzdělávání. MAP je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání v území správního obvodu ORP
Železný Brod. Mezi základní činnosti
patří sdílení dobrých praxí, jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.
Ve spolupráci s pracovními skupinami
na jednotlivá témata byl zpracován návrh akčního plánu
projektu na období 2016 - 2020, ten byl po zapracování
doplnění od zástupců relevantních aktérů ve vzdělávání
schválen na červnovém jednání Řídícího výboru MAP Železnobrodsko. Dále byl rozpracován roční akční plán, kde jsou
navrženy konkrétní aktivity k jeho naplnění.

a organizaci seminářů a společných setkání, které vychází
z potřeb jednotlivých vzdělávacích zařízení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
připravuje pokračovaní „MAPů I.“, v podobě
navazující výzvy „MAP II.“, která bude vyhlášena v listopadu 2017. Žadatelé budou moci
v rámci této výzvy realizovat některé
z aktivit naplánované v projektu MAP I.
Aktuální informace k projektu jsou
k dispozici na webu MAS Achát: http://
www.mas-achat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-2020/mistniakcni-plan/mistni-akcni-plan#ORP_ZB
MAP Železnobrodsko, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000299
kontakt: map-zeleznobrodsko@seznam.cz, tel: 608 335 850

V průběhu letních prázdnin probíhaly intenzivní přípravy
podzimních seminářů pro pracovníky vzdělávacích zařízení,
které vzešly z potřeb území - v září proběhl dvoudenní seminář Zážitkové pedagogiky v praxi, Celodenní vzdělávací
akce pro MŠ, ZŠ a širokou veřejnost v SVČ Mozaika Železný
Brod a Seminář pro pedagogy TV, jehož součástí byl také
florbalový turnaj žáků. V říjnu jsme v Kořenově uspořádali
dvoudenní Konferenci ředitelů vzdělávacích zařízení
z území. Na MěÚ v Železném Brodě je pedagogům z území
nově k dispozici knihovna s odbornými publikacemi, které
doplňujeme dle aktuálních potřeb.
Projekt MAP Železnobrodsko se pomalu chýlí ke konci, čeká
nás poslední půlrok, proto budou další práce zaměřeny na
finalizaci Souhrnného dokumentu MAP, jednání s místními
aktéry ve vzdělávání a jeho schválení řídícím výborem MAP
Jednání Výběrové komise a RADY MAS Achát
Měsíc srpen a září byl pro Výběrovou komisi a Programový
výbor ve znamení hodnocení a následného schvalovaní projektů v operačních programech PRV a OP Z.
Na MAS bylo předloženo v obou výzvách osm projektů. Hodnocení každého projektu probíhá ve dvou kolech. Nejprve se
hodnotí formální náležitosti a přijatelnost—to provádí pracovníci MAS a následně probíhá věcné hodnocení. To již je
práce výběrové komise, popřípadě určených odborníků. Projekty, předložené v operačním programu PRV hodnotili členové Výběrové komise, projekty v operačním programu OP Z
byly hodnoceny externí hodnotitelkou a následně pak Výběrovou komisí, která na základě bodového hodnocení sestaví
tabulku projektů, kterou pak předloží ke schválení Programovému výboru. Zápisy z jednání jsou na www.mas-achat.cz.
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Připravované výzvy pro rok 2018
Alokace
výzvy

MAS

Číslo a název
výzvy
ŘO

Název výzvy
MAS, popř. číslo

53. Udržitelná
doprava Integrované
projekty CLLD

Výzva č.4.
MAS AchátIROP Dopravní
infrastruktura

65. Sociální
podnikání

Výzva č.5 MAS
Achát - IROP Podpora
sociálního
podnikání a
zaměstnanosti

Aktivita

*Bezpečnost dopravy
*Cyklodoprava

*Vznik nového sociálního
podniku
*Rozšíření podniku
*Rozšíření stávajících nebo
vznik nových
podnikatelských aktivit
OSVČ

Plánovaný
měsíc a rok
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu
žádostí o
podporu

1.1.2.
Dopravní
infrastruktura

04/2018

04/2018

2.3.3.
Podpora
zaměstnanosti

06/2018

1.3.7.
Prorodinná
opatření

Opatření/
Podopatření
Isg

Odhad

Celková
alokace
(CZK)

Počet
projektů

Průměrná
velikost
projektu

06/2018

6 000 000

3

2 000 000

06/2018

08/2018

1 000 000

1

1 000 000

02/2018

02/2018

06/2018

1 830 925

1

1830000

OP Z
03_16_047
2 Sociální
začleňování a
boj s chudobou

Výzva MAS
Achát – OPZ –
prorodinná
opatření II.

* Podpora zařízení, která
doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních
forem zařízení (typu školní
družiny – dětské kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin
* Podpora dětských skupin
pro podniky i veřejnost
* Vzdělávání pečujících
osob

OP Z
03_16_047
2 Sociální
začleňování a
boj s chudobou

Výzva MAS
Achát – OPZ –
Podpora
zaměstnanosti
I.

* Zvyšování uplatnitelnosti
osob ohrožených sociálním
vyloučením
nebo
osob
sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce

2.3.3.
Podpora
zaměstnanosti

02/2018

02/2018

04/2018

2 500 000

1

2500000

*hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě
*pořízení mobilních strojů
pro zemědělskou výrobu
*peletovacích zařízení

Fiche 31
Investice do
zemědělských
podniků v
rostlinné i
živočišné
výrobě

02/2018

02/2018

04/2018

1 500 000

2

750 000

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE)

Fiche 32
Podpora
drobného
podnikání
v obcích

02/2018

02/2018

04/2018

2 000 000

4

500 000

02/2018

02/2018

04/2018

1 000 000

4

250 000

M.19 Podpora
mistního
rozvoje na
základě iniciativy LEADER

M.19 Podpora
mistního
rozvoje na
základě iniciativy LEADER

M.19 Podpora
mistního
rozvoje na
základě iniciativy LEADER

Výzva č.2 PRV

Aktivity, které se týkají
zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských
produktů dle Přílohy I
Smlouvy o fungování EU investice do výstavby a
rekonstrukce budov

Fiche 33
Podpora
místních
výrobců
zemědělských
produktů

P
o
z
n
á
m
k
a

Návštěva kolegů „Masáků“z Pardubického kraje - Malá Skála 18.10.2017
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ZPRAVODAJ 2017/1I

POZVÁNKY

Jednání výběrové komise
Kdy:

termín bude upřesněn na základě kontroly FNaP (prosinec 2017)

Kde:

zasedací místnost na obecním úřadě Malá Skála

Jednání bude předcházet školení VK, a zasedání RADY MAS . Členové VK budou v dostatečném předstihu informováni.

Valná hromada
Kdy:
Kde:

leden 2018 ( datum bude upřesněn)
od 16:00 hod.
Jídelna ZŠ Jenišovice
Program bude zaslán všem členům a zveřejněn na www.mas-achat.cz

Všem členům a příznivcům MAS Achát
bychom chtěli popřát
krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2018

Důležité informace
KONTAKTY:

Název:

MAS Achát z.s.

Předseda MAS
Bohumil Bradáč:
483 393 160
Vedoucí pracovník pro SCLLD,
Projektová manažerka IROP
Lenka Kvintusová
776 695 828
Projektový manažer PRV
Ing. Jindřich Jeníček
603 542 384
Projektová manažerka OP Z
Martina Jeníčková
608 335 850
Animace škol, administrativa
Hanka Šounová
737 190 433

Sídlo:
Kancelář:

Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice

Url:
Facebook:
E-mail:

www.mas-achat.cz
facebook.com/mas-achat
mas-achat@seznam.cz

IČO:
Číslo účtu:

270 11 721
2222898329/0800
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