
Milovice u Hořic, 25. června 2015



• mezisektorovémezisektorovémezisektorovémezisektorové partnerství partnerství partnerství partnerství na místní úrovnimístní úrovnimístní úrovnimístní úrovni

Místní akční skupina (MAS)Místní akční skupina (MAS)Místní akční skupina (MAS)Místní akční skupina (MAS)

veřejný sektorveřejný sektorveřejný sektorveřejný sektor podnikatelský sektorpodnikatelský sektorpodnikatelský sektorpodnikatelský sektor neziskový sektorneziskový sektorneziskový sektorneziskový sektor

• obce

• DSO

• příspěvkové 

organizace

• obchodní spol. (s.r.o., 

a.s.)

• živnostníci (OSVČ)

• samostatně hospodařící 

• občanská sdružení

• obecně prospěšné společnosti 

• farnosti

• aktivní jednotlivci

• otevřená otevřená otevřená otevřená a transparentní strukturaa transparentní strukturaa transparentní strukturaa transparentní struktura
�vhodné právní formy: o.p.s., o.s. či z.s.

• kompaktní kompaktní kompaktní kompaktní venkovský regionvenkovský regionvenkovský regionvenkovský region
�velikost dosud limitována na 10 – 100 tis. obyv.
�území MAS se nesmí navzájem překrývat
�o zařazení do územní působnosti rozhodují obecní zastupitelstva

organizace

• státní instituce

• samostatně hospodařící 

rolníci
• aktivní jednotlivci



4 MAS 4 MAS 4 MAS 4 MAS v v v v okrese Jičínokrese Jičínokrese Jičínokrese Jičín



� MAS Brána do Českého ráje, kancelář Libuň
http://www.masbcr.cz/

� Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, 
kancelář Sobotka

http://www.craj-ops.craj.cz/
� MAS Podchlumí, z. s., kancelář Holovousy

http://www.maspodchlumi.cz/
� Otevřené zahrady Jičínska z. s., kancelář Jičín

http://www.otevrenezahrady.cz/













Zapojení sektorů a spolupráce
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Podpořené projekty na Jičínsku
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Alokace do MAS v letech 2007 Alokace do MAS v letech 2007 Alokace do MAS v letech 2007 Alokace do MAS v letech 2007 ---- 2013201320132013

počet počet počet počet 
žádostížádostížádostížádostí

podppodppodppodp
ořenoořenoořenoořeno

Dotace Dotace Dotace Dotace 
IV.1.2IV.1.2IV.1.2IV.1.2

Místní Místní Místní Místní 
zdrojezdrojezdrojezdroje

OPS pro Český Ráj 141 73 39 mil. Kč 19 mil. Kč

MAS Brána do 
85 69 20 mil. Kč 17 mil. Kč

MAS Brána do 
Českého ráje

85 69 20 mil. Kč 17 mil. Kč

Otevřené zahrady 
Jičínska z.s.

88 58 19 mil. Kč 9 mil. Kč

MAS Podchlumí, 
z.s.

106 83 20 mil. Kč 17 mil. Kč

CelkemCelkemCelkemCelkem 420420420420 283283283283 98 mil. Kč98 mil. Kč98 mil. Kč98 mil. Kč 62 62 62 62 mil. Kčmil. Kčmil. Kčmil. Kč



Přínos MAS 2008-2013

98 576 

677,00 Kč

64 967 

197,00 Kč

22 389 

459,00 Kč

14 537 

204,00 Kč

Dotace IV.1.2

Dotace IV.1.1.

Dotace IV.2.1.

Místní zdroje celkem





� Zahájení procesu tvorby strategie od podzimu 2012
� K 31.8.2014 strategie v pracovní verzi obsahovala tyto části:

1. Konkrétní vymezení územíúzemíúzemíúzemí a jeho základní popispopispopispopis, základní charakteristikacharakteristikacharakteristikacharakteristika
2. Analýza problémůproblémůproblémůproblémů

• vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na 
základě socioekonomické analýzy

3. Analýza potřebpotřebpotřebpotřeb
• vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu 

kvalitativnímu rozvoji území
4. Zmapování Zmapování Zmapování Zmapování strategiístrategiístrategiístrategií, jejichž realizace se odehrává na území4. Zmapování Zmapování Zmapování Zmapování strategiístrategiístrategiístrategií, jejichž realizace se odehrává na území

• Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby 
mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a 
nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

5. Stanovení cílůcílůcílůcílů a jejich prioritizaceprioritizaceprioritizaceprioritizace
• stanovení vize strategie
• stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti

a provázanosti
6. Návrh konkrétních opatřeníopatřeníopatřeníopatření
• definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů



� Pokračování procesu tvorby strategie závisí na schválení MetodickéhoMetodickéhoMetodickéhoMetodického pokynupokynupokynupokynu propropropro
využitívyužitívyužitívyužití integrovanýchintegrovanýchintegrovanýchintegrovaných přístupůpřístupůpřístupůpřístupů v programovém období 2014–2020 (MPIN)

� Po schválení operačních programů EU zjišťujeme, které z předložených záměrů v
zásobníkuzásobníkuzásobníkuzásobníku projektůprojektůprojektůprojektů splňují podmínky pro čerpání z dotací EU.

� Podle přidělené alokace zjistit jaké projekty může MAS podpořit a podle toho
nastavit hodnoty indikátorůindikátorůindikátorůindikátorů a vytvořit implementačníimplementačníimplementačníimplementační plánplánplánplán.

� Před podáním strategie k získání podpory na její realizaci od MMR budou muset být
k již zpracované části strategie doplněny následující části:

7. Tvorba a nastavení indikátorůindikátorůindikátorůindikátorů pro jednotlivé cíle7. Tvorba a nastavení indikátorůindikátorůindikátorůindikátorů pro jednotlivé cíle
8. Vytvoření finančníhofinančníhofinančníhofinančního plánuplánuplánuplánu a časovéhočasovéhočasovéhočasového harmonogramuharmonogramuharmonogramuharmonogramu
• popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření

9. Nastavení implementaceimplementaceimplementaceimplementace strategie a jejího monitoringumonitoringumonitoringumonitoringu
10. Připomínkování, dopracovánídopracovánídopracovánídopracování finální verze strategie, včetně dalších částí dle
pokynu MPIN
11. SchváleníSchváleníSchváleníSchválení strategie v rámci organizace nositele strategie

� Do konce roku 2015 by mohla být strategie snad 
dokončena a v pololetí 2016 vyhlášeny první výzvy.



Předpokládaná alokace MAS v okrese Jičín (05/2015)Předpokládaná alokace MAS v okrese Jičín (05/2015)Předpokládaná alokace MAS v okrese Jičín (05/2015)Předpokládaná alokace MAS v okrese Jičín (05/2015)

IROPIROPIROPIROP PRVPRVPRVPRV OPZOPZOPZOPZ OPŽPOPŽPOPŽPOPŽP MŠMTMŠMTMŠMTMŠMT CelkemCelkemCelkemCelkem

OPS pro Český Ráj 56,0 21,5 22,3 13,9 1,9 115,6115,6115,6115,6

MAS Brána do 
Českého ráje

54,7 23,4 0,0 2,6 2,5 97,997,997,997,9
Českého ráje

54,7 23,4 0,0 2,6 2,5 97,997,997,997,9

Otevřené zahrady 
Jičínska z.s.

39,5 15,4 20,9 0,0 1,3 77,177,177,177,1

MAS Podchlumí,
z.s.

29,8 14,0 0,0 0,0 1,4 45,245,245,245,2

CelkemCelkemCelkemCelkem 180180180180 74,374,374,374,3 43,243,243,243,2 31,231,231,231,2 7,17,17,17,1





Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD:Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD:Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD:Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD:
� Integrovaný regionální operační program
� Program rozvoje venkova
� Operační program Zaměstnanost (Otevřené zahrady Jičínska, 

OPS pro český ráj)
� Operační program Životní prostředí (OPS pro český ráj MAS, � Operační program Životní prostředí (OPS pro český ráj MAS, 

Brána do Českého ráje, z.s.) 

Další aktivity realizované MAS:Další aktivity realizované MAS:Další aktivity realizované MAS:Další aktivity realizované MAS:
� animace mateřských a základních škol v rámci OP VVV
� Místní akční plány (MAP) pro rozvoj vzdělávání





� SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravySC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravySC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravySC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
- terminály, telematika, bezpečnost, nízkoemisní vozidla a související plnící 

stanice, cyklodoprava (do škol, zaměstnání, za službami)

� SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofSC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofSC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofSC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
- specializovaná technika a věcné prostředky pro výkon činnosti, vybavení 

složek IZS  (jednotky SDH kategorie II, III)

� SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
- deinstitucionalizace sociálních služeb – rozvoj komunitních sociálních služeb, 

infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služby, rozvoj infrastruktury infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služby, rozvoj infrastruktury 
komunitních center, sociální bydlení pro osoby v produktivním věku (nákup a 
rekonstrukce bytů, nákup pozemku a výstavba bytového domu se soc. byty)

� SC 2.2 Vznik  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v SC 2.2 Vznik  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v SC 2.2 Vznik  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v SC 2.2 Vznik  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikáníoblasti sociálního podnikáníoblasti sociálního podnikáníoblasti sociálního podnikání

- výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (vytváří pracovní místa 
pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin)



� SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o 
zdravízdravízdravízdraví

- deinstitucionalizace psychiatrické péče (vybavení, mobilní týmy, terénní služby atd.)

� SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učeníceloživotní učeníceloživotní učeníceloživotní učení

- infrastruktura pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, vnitřní 
konektivita škol a připojení k internetu,  opatření k sociální inkluzi

- infrastruktura pro celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
v klíčových kompetencích (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
práce s digitálními technologiemi)práce s digitálními technologiemi)

� SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictvídědictvídědictvídědictví

- revitalizace souboru památek (UNESCO, Národní kulturní památky)
(hrad Kost, zámek Humprecht)

� SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeSC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeSC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeSC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
- územní plány, regulační plány, územní studie

žadatelem pouze obec s rozšířenou působností!



Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí



� 4.1.1. Investice do zemědělských podniků  4.1.1. Investice do zemědělských podniků  4.1.1. Investice do zemědělských podniků  4.1.1. Investice do zemědělských podniků  (příjemce: zemědělec)
� 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (příjemce: 

zemědělec, potravinář)
� 6.4.1. Investice do nezemědělských činností   6.4.1. Investice do nezemědělských činností   6.4.1. Investice do nezemědělských činností   6.4.1. Investice do nezemědělských činností   (diverzifikace, rozvoj 

nezemědělských podniků – mikropodniků)

� 4.3.2 Lesnická infrastruktura4.3.2 Lesnická infrastruktura4.3.2 Lesnická infrastruktura4.3.2 Lesnická infrastruktura
- investice souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest vč. souvisejících 

objektů a technického vybavení  (80 %)
� 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích� 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
- výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní 

protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích, stabilizace strží  (100 %)

� 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
- odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let 

určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamit. těžbách před zalesněním, 
umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamit. těžbách, ochrana založ. 
porostů (100 %)

� 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
- odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich 

povodích, na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních 
cestách a souvisejících objektech (100 %)



� 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
- částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a 

zpevňujících dřevin při založení porostu  (podpora 50 %)

� 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích8.5.2 Neproduktivní investice v lesích8.5.2 Neproduktivní investice v lesích8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
- opatření k posílení posílení posílení posílení rekreační funkce lesarekreační funkce lesarekreační funkce lesarekreační funkce lesa, (značení, výstavba a rekonstrukce stezek 

pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a 
naučných prvků, fitness prvků), k usměrňování návštěvnosti území (zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory), k údržbě 
lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků), k zajištění bezpečnosti lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků), k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí)  (podpora100 %)

� 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
- náhrada pův. porostu v imisních oblastech A, B - snížení zakmenění za účelem 

podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch 
před zalesněním (mechanická a chemická přípravy půdy včetně rozhrnování valů), 
umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného 
porostu (podpora 100 %)



� 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
- stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 

přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (podpora 50 %)

� 8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
- Stroje a technologie pro zpracování dřeva (mikro, malý podnik, podpora: 50 %)

� 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  dodavatelských řetězců a místních trhů  

- spolupráce k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a rozvoji místních trhů. Např. 
společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje 
spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společná organizace prodeje velkoodběratelům (nemocnice, 
jídelny apod.)  (podpora: 50 %, uskupení min. 2 subjektů v oblasti zemědělství  a potravinářství)

� 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie a v průmyslových procesechpro výrobu energie a v průmyslových procesechpro výrobu energie a v průmyslových procesechpro výrobu energie a v průmyslových procesech

- společné investiční akce propojující udržitelnou výrobu biomasy a její další využití v průmyslových 
procesech, a také pro výrobu energie. Např. zpracování a další využití biologicky rozložitelného 
odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším využití biomasy za účelem výroby alternativních 
paliv (tvarovaná biopaliva)  (podpora: 50 %)





Za účelem dosažení stanoveného SC budou podporovány aktivity, které budou 
identifikovány jednotlivými MAS ve schválených SCLLD v oblastech sociálního 
začleňování a zaměstnanosti (v souladu se zaměřením PO2 Sociální začleňování a 
boj s chudobou a PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly).

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SCIndikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SCIndikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SCIndikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC
� Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; 
� Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,  

zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; 
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; � Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; 

� Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; 

� Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení 
osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní 
sociální práce; 

� Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s 
využitím znalosti lokálního prostředí; 

� Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. 





SC 4.2 Posílit biodiverzitu  SC 4.2 Posílit biodiverzitu  SC 4.2 Posílit biodiverzitu  SC 4.2 Posílit biodiverzitu  
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajinySC 4.3 Posílit přirozené funkce krajinySC 4.3 Posílit přirozené funkce krajinySC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
� výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se

schválenými plány péče
� likvidace a omezování výskytu vybraných invazních

druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodudruhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu
křídlatka)

� Týká se pouze OPS Český ráj a MAS Brána do Českého
ráje.





� podpora regionálního školství (především MŠ a ZŠ) při
implementaci OP VVV: SběrSběrSběrSběr informací/podnětůinformací/podnětůinformací/podnětůinformací/podnětů od ZŠ a MŠ v
území MAS, předávání informací ŘO - tvorba šablon

� AnimačníAnimačníAnimačníAnimační činnostčinnostčinnostčinnost, podněcování zapojení místních aktérů do OP
VVV (zřizovatelů, místních iniciativ NNO, ZŠ, MŠ)

� MetodickáMetodickáMetodickáMetodická pomocpomocpomocpomoc s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ,
zajištění správnosti projektové žádosti

� ZaškoleníZaškoleníZaškoleníZaškolení realizátorůrealizátorůrealizátorůrealizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací systém, příručka pro� ZaškoleníZaškoleníZaškoleníZaškolení realizátorůrealizátorůrealizátorůrealizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací systém, příručka pro
žadatele a příjemce, …)

� Průběžná konzultačníkonzultačníkonzultačníkonzultační činnostčinnostčinnostčinnost při realizaci projektu, sledování a
dodržování povinné publicity, VZ, monitorovacích indikátorů

� MetodickáMetodickáMetodickáMetodická pomocpomocpomocpomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv,
zadávání do monitorovacího systému, zajištění správnosti
předávaných výstupů, sledování průběhu realizace projektu,
dodržování časového harmonogramu

� MechanismyMechanismyMechanismyMechanismy implementace budoubudoubudoubudou předmětempředmětempředmětempředmětem dalšíchdalšíchdalšíchdalších jednáníjednáníjednáníjednání
mezi ŘO, IROP a NS MAS.



� prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let

� zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání

� vybudování udržitelného systém komunikace mezi aktéry,
kteří ovlivňují vzdělávání v území
stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů� stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky v území

� podklad propropropro vyhlašovánívyhlašovánívyhlašovánívyhlašování výzevvýzevvýzevvýzev pro předkládání projektů a
zpracovánízpracovánízpracovánízpracování šablonšablonšablonšablon pro školy (OP VVV)

� v IROP je souladsouladsouladsoulad ssss akčnímiakčnímiakčnímiakčními plányplányplányplány rozvoje vzdělávání
specifickýmspecifickýmspecifickýmspecifickým kritériemkritériemkritériemkritériem přijatelnostipřijatelnostipřijatelnostipřijatelnosti

� do tvorby MAPu se musí zapojit 70 % škol ze zvoleného
území (zpravidla území dle ORP)



Ing.  Alena Klacková
MAS Brána do Českého Ráje

masbcr@seznam.cz
+420 724 359 868
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