
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 26.5. 2015  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 16:15 hodin  

 

Program: 1) Standardizace 

                2) Informace o činnosti   

                2.1.  Informace o dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

                2.2.  Projekt „Vinařskými stezkami za vínem a poznáním“ 

                2.3.  Projekt „Učíme se filmem“ 

                2.4.  Projekt „Evaluace a monitoribg strategií MAS ve Středočeském kraji“ 

                3) SMS na podporu spolupráce MAS a obcí 

                4) SMO – meziobecní spolupráce 

                5) Operační programy – dopady na Strategii 

                6) Místní akční plány – možnost projektového zapojení 

                7) Různé 

 

 

 

Ad 1) Standardizace 

          Žádost o standardizaci podána dne 5.3.2015, doposud nebyl doručen chybník. Reakce   

          ze  strany SZIF dle Pravidel je nutná do 60 pracovních dnů, termín do 4.6. 2015.   

          Doposud  podalo žádost asi 130 MAS. 

 

Ad 2) Informace o činnosti 

         2.1.  Informace o dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace  

                  Chybná alokace na režii pro MAS Vyhlídky byla řešena jako spor z veřejnoprávní   

                smlouvy mezi SZIF a MAS Vyhlídky. Mze vyhovělo návrhu a rozhodlo o   

                  povinnosti SZIF dostát svým závazkům ve smyslu uzavřené dohody o poskytnutí   

                dotace. Ze strany RO SZIF jsme byly vyzvýni k uzavření dodatku Dohody o   

                poskytnutí dotace na převod zbývajících prostředků ve výši 138 000,-. Dodatek   

                 uzavřen a podána poslední závěrečná žádost o platbu ( některé režijní náklady za r.     

               2014). 

          2.2. Projekt „Vinařskými stezkami za vínem a poznáním“ 

                Projekt ukončen a proplacen, úvěr ve výši   695 000,-Kč splacen. Je zájem o   

                realizaci obdobného projektu ze strany obcí Cecemínska (Dřísy, Nedomice, Lhota a   

                Hlavenec). 

          2.3. Projekt „Učíme se filmem“ 

                 Projekt ukončen a proplacen, úvěr ve výši 503 990,-Kč splacen. Mediatéka    

                 k dispozici v kanceláři MAS pro potřeby obyvatel území. 

          2.4. Projekt „Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji“ 

                 Projektz PRV  končí v květnu. Společně zpracována metodika pro evaluaci a   

                 monitoring  strategických dokumentů MAS. Zveřejněna ve webových stránkách.  

 

Ad 3)  SMS na podporu spolupráce MAS a obcí 

          Úkoly plněny v souladu s projektovými obježníky – např. průzkum dle stanovené   

           metodiky (starostové, zástupci Nno a zaměstnavatelů). Výstupem projektu by měl být   

          dodatek k SCLLD. 

 



Ad 4)  SMO – meziobecní spolupráce 

          V rámci projektu proběhly závěrečné aktivity – představení strategických dokumentů   

          v oblasti školství, odpadového hospodářství, soc. oblasti a cestovního ruchu. Nyní se   

         jedná o prodloužení projektu do října t.r., kdy by měly být dokumenty dopracovány   

         v souladu s vydanou metodikou /akční plány atd./. 

 

Ad 5) Operační programy – dopady na Strategii 

          Členové VR seznámeni s tabulkou předběžných alokací. Pro MAS Vyhlídky možnost   

          čerpání ze 4 OP. Nutno zpracovat harmonogram a fin. plán. Doposud  schválen OPŽP a   

         PRV. Prostředky z OP Zaměstanost nejsou jisté, ostatní MAS protestují ohledně   

         Přerozdělení, možná bude změněno. Vyvstává potřeba dopracovat Strategii do   

          podrobných strategických rámců. Startegii byla posuzována  na základě dobrovolnosti   

         ze strany MMR – nutno dopracovat a aktualizovat data. Jak stanovit plán činnosti pro     

        dopracování strategických rámců? Pro zájmové oblasti či dle podle možnách žadatelů? 

 

Ad 6) Místní akční plány – možnost projektového zapojení 
         MAP – Místní akční plány 

        Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí            

         k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na   

        podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka. 

         Projekt bude naplňován prostřednictvím organizování tematických setkávání ředitelů     

        škol a zástupců zřizovatelů zaměřené na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality        

        vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality           

        vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce   

        v území (s rodinou, sociál. službami a poskytovateli neformálního vzdělávání) 

         V MAP si školy spolu se zřizovateli a dalšími viz. výše naplánují zaměření do OP VVV   

         i potřebné intervence z IROP (podmínka pro čerpání z IROP!!). 

         Vyhlášení výzvy: po schválení OP VVV cca – červen/červenec  2015 (Výzva bude   

         průběžná, ukončení příjmu žádostí do vyčerpání alokace, nejpozději 31. 12. 2016 

        Ukončení fyzické realizace nejpozději 30. 10. 2018. Způsob financování: ESF,   

        zálohová platba 10 % z celkových způsobilých výdajů, alokace: 480 000 000 Kč. 

        Oprávnění žadatelé: Orgány státní správy a samosprávy (obce, městské části),   

        příspěvkové organizace obcí, další organizace působící ve vzdělávání (MAS, další   

         NNO) – zatím platí, že se subjekty na ORP mají dohodnout, kdo bude žadatelem!!! 

         Míra podpory: Pokud je příjemcem obec, městská část či příspěvková organizace obce   

         je míra podpory 85 % EU + podíl SR max. 10 %, tj. max. 95 %, pokud je příjemcem    

        MAS či NNO věnující se vzdělávání je mír podpory 85% EU + podíl SR 15 %, tj.   

        celkem 100% podpora. Územní zaměření: území ORP, výše celkových způsobilých     

        výdajů: 3 – 6 mil. Kč    

        Prioritní oblasti OP VVV, které mají být společně řešeny v MAP: 

- Inkluzivní vzdělávání s potřebou podpůrných opatření v běžných MŠ a ZŠ 

- Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (zejm. čtenářská a matematická 

gramotnost), vč. asistentů pedagoga, školního psychologa, doučování dětí, vzájemná 

hospitace a DVPP – pouze dočasně, následně budou specifické výzvy 

- Kompetence pro vědu a techniku – polytechnické vzdělávání 

- Podnikavost a kariérové poradenství 

- Jazykové a ICT vzdělávání  

 



Prioritní oblasti IROP – společné plánování investičních akcí v rámci MAP: 

- Výstavba a vybavení nových „excelentních“ vzdělávacích prostor (dílny, laboratoře)- 

dohoda o využitelnosti investice mezi řediteli více škol  

- Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (MŠ, 

ZŠ…) 

V rámci projektu musí vzniknout systém spolupráce pro vytvoření MAP a pro jeho realizaci 

v území. Zatím se přepokládá zapojení min. 70% MŠ a ZŠ z ORP, včetně škol které žadatel 

nezřizuje. Důraz je kladen na zapojení zřizovatelů z celého ORP, organizace mimoškolního 

vzdělávání, zástupců firem, ASZ a dalších klíčových aktérů (MAS – pokud není žadatel). 

Požaduje se také spolupráce a koordinace aktivit v rámci krajského akčního plánování. 

Realizace tvorby MAP se bude řídit manuálem. 

Zatím jsou v návrhu 2 typy zpracování MAP (realizace): 

A skupina - již mají "něco zpracováno" př. výzva 46, MOS, Strategie CLLD, ti by v rámci 

realizace MAP dopracovávali dojednané a k tomu mohli i nějaké "měkké" aktivity již 

realizovat. 

B skupina - začali by úplně od začátku, nic u nich zatím neproběhlo. 

 

Ad 7) Různé 

      Informace o záměru Mysliveckého sdružení Liběchov – Nedomice podat prostřednictvím   

     Vyhlídek projekt do Celostátní sítě pro venkov. 

     V letošním roce se neplánuje uskutečnit akci „Sekáč roku“ 

 

Výkonná rada bere na vědomí informace budu 1, 2, 3, 4, 5 a 7. 

Výkonná rada schvaluje zapojení MAS Vyhlídky,z.s. do projektu OP VVV Tvorba MAP 

v ORP Mělník. Pověřuje zaměstnankyně k jednání a úkonům, tak aby projekt mohla být 

zpracována projektová žádost. 

 

 

 

Zapsala: Galina Čermáková 

Ověřila: Romana Svobodová 

 

                                                                         Anneliese Beníšková 

                                                                           Předsedkyně spolku 


