Zápis č. 3 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s.
Datum
Místo:
Čas:
Účast
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

23. 11. 2015
Kancelář MAS
17:00 – 19:45
Přítomen
Mgr. Zuzana Klímová Vaňková
(předsedkyně MAS Blaník, OSVČ)
Mgr. Renata Vondráková
(místopředsedkyně MAS Blaník, OSVČ)
Mikroregion Český Smaragd, zastoupen
MgA. Evou Vrzalovou
(místopředsedkyně MAS Blaník)
Městys Louňovice pod Blaníkem,
zastoupen Ing. Růženou Kučerovou
(starostka)
Pavel Duda (člen, soukromý zemědělec)
Město Vlašim (zastoupeno Evou
Lupačovou)
Město Trhový Štěpánov, zastoupeno
Josefem Kornem (starosta)
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy,
zastoupena Bc. Věrou Janoušovou
(delegovaný zástupce)
Farní charita Vlašim, zastoupena Bc.
Danielou Laloučkovou (ředitelka)
Blaník- svazek obcí, zastoupen Ing.
Eliškou Švejdovou (manažerka)
TJ Blaník Načeradec, zastoupena Ing.
Jiřím Jelínkem

Nepřítomen

Omluven

Celkem
Poznámka: Výbor je usnášeníschopný.1
Hosté: Mgr. Jitka Fialová (zaměstnankyně MAS Blaník)
Shrnutí výstupů jednání:
 Schválen postup schválení a aktualizace strategie
 Schválen výběr podporovaných opatření v programovém rámci IROP
 Schválen programový rámec PRV
 Schválen výběr opatření v programovém rámci OPZ
 Schválen návrh implementační části
 Změněna náplň projektu spolupráce MAS – nové zaměření – vzdělávací a zájmové aktivity pro různé cílové
skupiny
Prohlášení o usnášeníschopnosti: Jsme usnášeníschopní v počtu 9.
Z. Klímová Vaňková navrhuje jako zapisovatele J. Fialovou
Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Fialovou
1

Dva členové Výboru (P. Duda a D. Laloučková) se dostavili později, E. Švejdová odešla dříve – přítomno tedy bylo najednou 9 a
později 10 členů Výboru. Před posledním hlasováním bylo přítomno 8 členů, na závěrečnou diskuzi 6 členů Výboru.

Pro: 9 , Proti: 0, Zdržel se: 0
Z. Klímová Vaňková navrhuje jako ověřovatele pana Jiřího Jelínka.
Hlasování: Kdo je pro ověřovatele
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Z. Klímová Vaňková seznámila s navrženým programem:
Program:
1. Informace o činnosti kanceláře
2. Proces schválení strategie a podání žádosti + postup při úpravách a aktualizaci stávající verze
3. IROP – opatření podporované na území MAS Blaník
4. OP ZAM – opatření podporované na území MAS Blaník
5. OP ŽP – opatření podporované na území MAS Blaník
6. Implementační část strategie MAS
7. Přílohy ke strategii MAS
8. Další
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem?
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0

1) Zpráva o činnosti kanceláře



Doplněna standardizace – čekáme na vydání osvědčení
Krajské dotace
i. Mimořádná pro MAS – podepsána stávající smlouva, změny se nepodařilo vyjednat, schůze
ke schválení strategie – 30.11. – pak bude odevzdána strategie na KÚ
 Dotace – malé a střední podnikání – výběrovým řízením jsme snížili cenu nakupovaného vybavení, po
dohodě s KÚ bylo nakoupeno více- stojan na roll-up, party stan 3x3m, stolek pod dataprojektor ,
celková výše nákladů – 52 832, 50 Kč (dotace ze Středočeského kraje ve výši 49 400 Kč, náklady MAS
Blaník 3 432, 50 Kč). V současné době očekáváme příchod peněz od Středočeského kraje.
 Účast na jednání mikroregionu Blaník.
 Účast na zastupitelstvu v Mnichovicích- v souvislosti s příspěvkem pro MAS a schválením realizace
strategie. Další obce schválily příspěvky – Studený, Blažejovice. Zatím neprojednáno - Loket, Snět.
Neschváleno-Dunice.
 Účast na KS MAS – Praha – 27. 10.
 Účast na závěrečném setkání k projektu meziobecní spolupráce – 27.10.
 Mapy – zatím sbíráme souhlasy od škol / zřizovatelů – souhlasy od 4 zřizovatelů
 20. 11. – účast na workshopu k PRV a IROP v SCLLD – hodně otevřených otázek zůstává
17: 15 – Pavel Duda – příchod. Výbor je usnášeníschopný v počtu 10 členů.

2) Proces schválení strategie a podání žádosti + postup při úpravách a aktualizaci
stávající verze
Dne 30. 11. 2015 je třeba schválit strategii členskou schůzí. Nicméně 3.12. se bude konat workshop k OPZAM pro
MAS. Čekáme na další pravidla a informace k IROPu i PRV, začátkem prosince proběhne workshop k upřesnění OP
ŽP. Nové a upřesňující informace budou zřejmě přicházet ještě několik měsíců. My nyní v zásadě máme velkou
většinu zpracovanou, je zejména potřeba schválit implementační část (tzn. organizační schéma, postup výběru
projektů atd.) a vybrat fiche (v PRV), respektive opatření (v IROP a OP ZAM) a finanční plán. Stále jsou nejasnosti např. v PRV – otázka pracovních míst, zda bude možné sčítat částečné úvazky, nebo jen plné úvazky do indikátorů,

což má vliv na velikost dotace. Pokud se budou sčítat menší úvazky, je možné dávat menší podporu, ale pokud se
budou počítat jen celé, je třeba dát větší částky, aby tato místa z projektu mohla být vytvořena. Podobně nejasnosti
u komunitních center atp.
Návrh: Vypracujeme dle našich současných informací a schválíme, pokud budou nějaké změny vynucené novými
informacemi ze strany Řídícího orgánu, je toto v kompetenci předsedy a korespondenčně schvaluje výbor. Kancelář
připraví návrh změn, zašle Výboru. Ten schválí korespondenčně.
Hlasování: Výbor souhlasí s navrženým postupem.
Pro: 10

Proti: 0, Zdržel se: 0

3) IROP – opatření podporované na území MAS Blaník
Z. Klímová Vaňková představuje opatření IROP podporovatelné skrze SCLLD a jejich vazbu na opatření ve strategii
MAS Blaník.
Členům Výboru rozdána tabulka s jednotlivými opatřeními.
1. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Toto opatření bude v Programovém rámci rozpracováno. Budeme podporovat pouze „Bezpečnost“, tedy Bezpečně
do školy a hřbitov. Terimály a cyklodoprava se přes MAS realizovat nebudou s důvodu příliš vysokých nákladů za
vybudování.
2. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – MAS Blaník se netýká. Nejsme na seznamu exponovaných
území. Do budoucna je malá pravděpodobnost, že by se situace změnila.
3. Zvýšení kvality a dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi – vyjmenovány jednotlivé podporovatelné aktivity:
a) Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce –
nebude se do Programového rámce dávat.;
b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – Bude podporovaná v rámci Programového rámce IROP.
c) Komunitní centra – Z. Klímová Vaňková vysvětlila pojem komunitní centrum. Shoda, že se budou komunitní centra
v rámci Programového rámce IROP podporovat.
d) Sociální bydlení – diskuze o tom, zda ho podporovat. Dohoda, že se sociální bydlení do strategie dá, zatím s nulou
a okomentuje se, že se v tuto chvíli opatření pouze připraví a příp. by se to ve střednědobém hodnocení změnilo.
4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – návrh podpořit sociální
podnikání. Je nutné ověřit, zda je musí být vytvořeno pracovní místo. Jaké bude rozpětí výše dotace? Min. 200 000,
max. 1 mil. Kč.
5. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví – Deinstitucionalizace psychiatrické péče Centrum duševního zdraví – je ke zvážení, zda zařadit; je otázka, zda je nutná návaznost na zařízení ústavní péče,
které se transformuje.
6. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – infrastruktura pro předškolní, školní
(ZŠ, SŠ, VOŠ) a i celoživotní vzdělávání – nutná vazba na klíčové kompetence. Do programového rámce budou
zařazena následující opatření:
záměr A) zájmové a neformální vzdělávání
záměr B) celoživotní vzdělávání
záměr C) infrastruktury pro základní školy a MŠ

záměr D) podpora zařízení o péče o děti do tří let
18.07 – Eliška Švejdová odchod – Výbor je usnášeníschopný počtu 9 členů.
5. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – MAS Blaník se netýká, neboť nemá na
svém území památku UNESCO, ani národní kulturní památku (ani památky na indikativním seznamu).
6. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje- v tomto nemohou obce žádat jednotlivě, jediným
možným žadatelem je ORP a územní plán je možné podpořit jen pro území ORP, nikoli po obce v jeho správním
obvodu. Nebude podpořeno z MAS.

Celkově – 33, 409 mil – rezervovaná alokace pro území MAS Blaník v IROP.
18:14 – Daniela Laloučková – příchod – Výbor je usnášeníschopný v počtu 10 členů.
Výstup: Shoda na výběru opatření a aktivit.
Hlasování: Výbor souhlasí s navrženou skladbou opatření
Pro: 10 Proti: 0, Zdržel se: 0

4) PRV - fiše podporované na území MAS Blaník
1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov – nastaveno tak, aby to bylo pro drobné a začínající zemědělce. 500 tis. Kč/projekt.
Předpokládá se podpoření sedmi projektů.
2) Ať nám roste PRODUKCE- zase pro začínající zemědělce – např. drobná sýrárna. 500 tis.Kč/ projekt. Předpokládá se
podpoření sedmi projektů.
3) Cesta vede LESEM – lesní cesty – 1. až. 4. třídy – diskuze, jaké podporovat. Reálně vychází podporovat cesty třídy
1. a 2., což je velká investice – výbor diskuzí dochází k závěru, že cesty v lesích budou ve finančním plánu s nulou,
plánovaná alokace bude převedena na opatření č. 4, 5 a 6.
4) Cesta vede POLEM – za 1 mil. si žadatel vytvoří 2 km polní cesty. Po území s dokončenými pozemkovými úpravami.
Předpokládá se vybudování tří polních cest.
5) Na venkově se PODNIKÁ – dotace 2 mil. – mělo by vzniknout pracovní místo. Agroturistika x venkovská turistika –
zda nechat či nenechat zemědělce jako příjemce? Neomezovat příjemce. Předpokládá se podpoření čtyř projektů á 2
mil. Kč a vytvoření čtyř pracovních míst.
6) POZNEJTE to u nás – naučné stezky. 950 tis. za projekt na 4 km stezky. Není pro CHKO a NATURA 2000.
Předpokládá se podpoření tří naučných stezek.
Hlasování: Výbor souhlasí s navrženým Programovým rámcem PRV.
Pro: 10 Proti: 0, Zdržel se: 0

4) OP ZAM – fiše podporované na území MAS Blaník
Z. Klímová Vaňková představuje opatření OP ZAM podporovatelné skrze SCLLD a jejich vazbu na opatření ve strategii
MAS Blaník.

Celkově rezervovaná alokace pro MAS Blaník až 12,753 mil. V metodických pokynech pro MAS ŘO uvádí 4 typy aktivit
podporovatelných skrze MAS:
1)Sociální služby a sociální začleňování
1. Programy pro osoby ohrožené osoby a osoby závislé na návykových látkách (terénní programy a kontaktní
centra)
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – sociální služba
4. Sociálně terapeutické díly
5. Osobní asistence
6. Odlehčovací služby
7. Podpora komunitních center
8. Vzdělávání pracovníků organizací (max. 24hod/rok)-přímo, kteří pracují s klienty
9. Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování
10. Aktivity změřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
11. Aktivity zaměřené na podporu neformální a sdílené péče, včetně rozvoje domácí paliativní péče
Dne 25.11. se bude konat setkání ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a Programovému rámci OP
Zaměstnanost – bude tedy také s potenciálními žadateli prodiskutováno toto téma i zájem i jednotlivá opatření a
případná rizika. Zatím předpokládáme, že to, co bude investičně podporováno z IROP, bude také podporováno
z OP ZAM („měkké“ věci, aktivity, provoz…)
Je třeba také zjistit, jak je s to s křížovým financováním – tzn. zda se s ním ve výzvách MAS počítá a v jaké bude
výši. Diskuze – neměly by zde zůstat všechny aktivity. Některé by bylo vhodné vyškrtat. Sociální služby dle
zákona versus služby mimo / nad rámec zákona o sociálních službách.

2) Zaměstnanost
1. Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce
2. Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
3. Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
4. Podpora vytváření nových pracovních míst
5. Podpora flexibilních forem zaměstnání
6. Podpora zahájení podnikatelské činnosti

3) Sociální podnikání
1. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační
sociální podnik
2. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik
Shoda v podpoření sociálního podnikání.
4)Prorodinná opatření
1. Podpora zřízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu
školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin
2. Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
3. Individuální péče o děti
19:03 – Jiří Jelínek – odchod – Výbor je usnášení schopný v počtu v 9.
19:07 – Eva Lupačová – odchod - Výbor je usnášení schopný v počtu v 8.

Závěr: opatření budou prodiskutována ještě během setkání 25.11.2015. Zatím předpoklad podpořit následující :
prorodinná opatření(hlídání dětí), sociální podnikání, sociální začleňování, komunitní centra; aktivity z oblasti
zaměstnanost (rekvalifikace, podpora částečných úvazků atd.) – budou dána do zásobníku opatření – tzn. budou
podporována pokud dojde k navýšení alokace pro MAS Blaník.
Hlasování: Výbor souhlasí s navrženou skladbou opatření.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0

5) OP ŽP – fiše podporované na území MAS Blaník
MAS Blaník má možnost ještě čerpat v rámci OPŽP. Lze podpořit pouze výsadbu dřevin na nelesní půdě v CHKO
Blaník. V tuto chvíli vytvořený stručný obsah fiche a odeslán na ČSOP ke konzultaci. Dále bude probíhat jednání, zda
tedy žádat i na alokaci v OPŽP.
Celkově – 3,882 mil; spolufinancování: 20 %

6)Implementační část strategie MAS
V stručnosti představeny jednotlivé kapitoly implementační části.
1. Popis administrativních postupů – proběhlo připomínkování členy volených orgánů MAS
2. Popis řízení a realizační struktura MAS – proběhlo připomínkování členy volených orgánů MAS
3. Popis spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
4. Popis animačních aktivit
5. Popis zvláštních opatření pro hodnocení (monitoring a evaluace)
Hlasování: Výbor schvaluje návrh implementační části.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0

7)Přílohy ke strategii MAS
Analýza rizik – obdrženy dvě připomínky, budou zapracovány.

8)Další
Projekt spolupráce – Virtuální infocentrum –proběhly diskuze s aktéry v území. Záměr projektů na informační body
nenašel podporu.
Konzultace s ČSOP – lepším projektem spolupráce by bylo spíše školení zaměstnanců v cestovním ruchu.
19:20 – Josef Korn – odchod – Výbor je usnášeníschopný ve výši 7 členů.
Dalším možným návrhem na projekty spolupráce je vzdělávání. Je vhodné podpořit vzdělávací a další zájmové
aktivity, které máme ve strategii, ale ze současných opatření nejsou podporovatelná – např. Akademie 3. Věku,
školení pro různé cílové skupiny, semináře a výlety. S kým navázat spolupráci je k diskuzi.
19:35 – odchod – Pavel Duda - Výbor je usnášeníschopný ve výši 6 členů.

Zuzana Klímová Vaňková stručně představila projekt Akademie 3. věku.
Výbor dospěl ke konsenzu, že Renata Vondráková navrhne nový projekt spolupráce obsahující vzdělávací a
volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny.
19:45 konec jednání
.

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová
Ověřil: Ing. Jiří Jelínek

