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ZDARMA

O H L É D N U T Í Z A RO K E M 2 0 1 5
Vážení čtenáři,
rok 2015 byl jubilejním desátým rokem fungování Místní akční skupiny
(MAS) Achát a nesl se zejména v duchu příprav na nové programové období a finálních pracích na Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) pro období 2014 – 2020 a s
tím spojených dílčích aktivit.
Jednou z nich byly práce spojené se
získáním tzv. Standardizace MAS jež je
nedílnou součástí pro schválení SCLLD
a jejímž procesem MAS úspěšně prošla. V loňském roce také probíhala
realizace projektu spolupráce MAS
Libereckého kraje a další individuální
projekty, o kterých se blíže dočtete na
stranách 2 — 3.
V neposlední řadě pak probíhala jednání s místními aktéry v území, pracovníci kanceláře také prošli řadou školení
jednotlivých ministerstev, aby tak na-

čerpali dostatek informací k novému
programovému období a mohli své

Hlavní aktivity roku 2015:

 Práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2014+
 Vzdělávání pracovníků a příprava na
nové programové období 2014+
 Jednání a spolupráce s místními
aktéry (mikroregiony, obce, města
ad.)
 Spolupráce MAS v Libereckém kraji

znalosti předávat dále do území a přispívat tak k jeho rozvoji.

 Poradenství při zpracování žádostí
o granty a dotace na svém území

Členská základna se navýšila na 59
členů, z toho je 13 obcí, 37 fyzických
osob a 9 právnických osob (firmy a
neziskové organizace). Aktuální informace o dění v MAS Achát naleznete na
www.mas-achat.cz.
Bohumil Bradáč, předseda

Výhled z vrcholu Sokol na Malé Skále
1

ZPRAVODAJ 2016/1

HLAVNÍ AKTIVITY ROKU 2015

Standardizace MAS Achát
MAS Achát splnila všechny podmínky nutné pro standardizaci a úspěšně prošla
jejím procesem. Dne 10. 11. 2015 nám bylo vydáno osvědčení o splnění standardů
MAS, což je jedna z podmínek k podání žádosti o realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Achát.

Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) MAS Achát 2014 — 2020
MAS celý rok intenzivně pracovala na
dopracování SCLLD, probíhala aktualizace projektových záměrů, jejich
provazování na jednotlivé programové
rámce a další úpravy dle podmínek
jednotlivých programů tak, aby přispívala k rozvoji území v co nejvyšší míře.
Manažerkou pro realizaci SCLLD byla
jmenována Lenka Kvintusová.

„MISE MAS ACHÁT
Vytvořit předpoklady pro kvalitní
život obyvatel v území MAS Achát
s efektivním využitím potenciálu
území
a různých forem vnější podpory.“
Předpokládané alokace dotačních prostředků MAS Achát jsou rozvrženy do
období 2016 — 2023. Maximální výše
podpory prostřednictvím MAS Achát
bude v následujícím období 5.000.000
Kč na jeden projekt.

Pro efektivní čerpání finančních prostředků z jednotlivých OP jsou nastaveny kontrolní mechanizmy, tzv. milníky. Ty se MAS Achát zavázala naplnit
k 31. 12. 2018 . Na základě jejich naplnění bude pro následující roky MASce,
zvýšena či snížena alokace.
Z časových důvodů jsou proto
projekty zejména investičního
charakteru v ohrožení a je potřeba plánovat dopředu a již nyní
chystat podklady (projektová
dokumentace, potřebná povolení
ad.).
Celý text SCLLD je zveřejněn na webu MAS (www.mas-achat.cz/projektymas/obdobi-2014-2020/sclld-20142020).

Alokace MAS Achát (v Kč) dle
operačních programů
IROP

45.988.000

OPZ

11.791.000

PRV

15.946.00

Celková alokace

73.725.000

Příprava na nové programové období, jednání s místními aktéry
Podrobný popis jednání je zveřejněn na
webu MAS www.mas-achat.cz/projektymas/obdobi-2014-2020/sclld-2014-2020.

V průběhu roku se pracovníci kanceláře zúčastnili více než 25 školení, která
se týkala nového programového období na roky 2014 — 2020 a jednání
s místními aktéry (jednání pracovní

skupiny k tvorbě SCLLD, školení
CLLD, školení ministerstev, setkání
MAS LB kraje ad.).

Podpora Libereckého kraje
Dotaci Libereckého kraje ve výši 120 000 Kč MAS
využila na nákup vybavení pro kancelář a uhrazení
nákladů spojených s jejím provozem.
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HLAVNÍ AKTIVITY ROKU 2015

Evaluace a monitoring — příklady dobré praxe
Libereckého kraje 2007 – 2013
monitoringu a hodnocení místní akční
skupiny, včetně 12 případových studií z
praxe programu Leader v letech 2007
– 2013. Metodika je ke stažení na
http://nsmascr.cz/projekty-spoluprace/

V rámci tohoto projektu spolupracovalo 7 MAS z Libereckého kraje —
koordinátorem projektu byla MAS
Frýdlantsko, kromě MAS Achát na

Stavba vyhlídkového okruhu pod Sokolem na Malé Skále
projektu dále spolupracovali LAG Podralsko, MAS Podještědí, MAS „Přiďte
pobejt!“, MAS Rozvoj Tanvaldska a
OPS pro Český ráj.
Výstupem projektu byla metodika

Tváře Libereckého kraje 2015
Ministerstvo Zemědělství ČR vybralo
MAS Achát k realizaci projektu Tváře

Libereckého kraje 2015, na kterých
byly představeny úspěšné projekty
podpořené dotací PRV na území Libereckého kraje.

MAS zajistila celodenní program dvou
exkurzí, moderování obou celodenních bloků, fotodokumentaci a propagační materiály.
Účastníci exkurzí měli možnost navštívit celkem 9 míst, na kterých se úspěšné projekty realizovaly. Mezi navštívenými objekty byly například zrekonstruované stáje historického statku
pro ustájení koní v Černousích, ve
Višňové návštěvníci prošli naučnou
stezkou Cesta řemesel, v Rokytnici n.
J. měli možnost vidět revitalizaci aleje a
opravu kapličky na Kostelním vrchu či
keramickou dílnu Michaely Dumkové
a na nově vybudovaném vyhlídkovém

Meziobecní spolupráce
V období od ledna 2014 do října 2015 probíhal na území
celé ČR projekt Svazu měst a obcí na podporu rozvoje meziobecní spolupráce, jehož výstupem byl mimo jiné strategický rozvojový dokument pro jednotlivé obce s rozšířenou
působností (ORP) ve třech základních a jedné volitelné oblasti — odpadové hospodářství, předškolní a základní vzdělávání, sociální oblast.
Pracovníci kanceláře MAS se na tvorbě těchto strategických
dokumentů aktivně spolupodíleli a jejich výstupy zahrnuli
také do SCLLD MAS Achát. V elektronické verzi jsou dokumenty ke stažení na http://www.smocr.cz/cz/meziobecnispoluprace/dokumenty/strategie-rozvoje-uzemi-so-orp/
analyticko-strategicke-dokumenty.aspx

Malá Skála, výhled z vrcholu Sokol na Suché skály
okruhu pod vrcholem Sokol na Malé
Skále poznali nové výhledy na okolní
krajinu a Suché skály.
Exkurzí se zúčastnilo celkem 66 lidí.

Realizace SCLLD 2014 — 2020
Valná hromada na svém jednání 22. 3. 2016
v Koberovech, schválila konečné znění strategie, včetně
nastavených programových rámců a alokací na jednotlivé
roky (podrobně jsou programové rámce a alokace uvedeny na str. 5 — 7).
Strategie byla ihned po schválení předána prostřednictvím informačního portálu IS KP14+ řídícímu orgánu. Její
hodnocení bude dle předběžných informací probíhat 4 —
6 měsíců a po případném doplnění bude řídícím orgánem
schválena k realizaci.
První výzvy ze strany MAS lze tedy očekávat nejdříve na
přelomu roku 2016/2017.
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HLAVNÍ AKTIVITY ROKU 2016

Místní akční plány vzdělávání
Na základě domluvy v území bylo rozhodnuto, že MAS Achát bude realizátorem projektu MAP (místní akční
plán) vzdělávání Železnobrodsko. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekty reagující na výzvu MŠMT probíhají nebo budou brzy realizovány na
území celé České republiky. Výstupem
projektu bude dokument Místní akční
plán vzdělávání pro správní obvod
obce s rozšířenou působností (SO
ORP).

Zanesení projektových investičních a neinvestičních záměrů škol
na MAP nebo KAP je nutnou
podmínkou pro další dotační podporu vyhlašovanou řídícím orgánem MŠMT (operační programy
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
a Integrovaný regionální operační program (IROP)). Proto je důležité, aby se
do jejich realizace zapojili všichni provozovatelé a zřizovatelé škol, kteří
chtějí čerpat finanční prostředky
z těchto zdrojů. MAPy budou vznikat v
oboustranné návaznosti na Krajské
akční plány (KAP) vzdělávání, které se
zaměřují na střední a vysoké školy.
V souvislosti s realizací projektu
Vás tímto žádáme o zapojení se
do realizace projektu MAP Železnobrodsko, možností zapojení je
hned několik:
- spolupodílejte se na ustanovení řídícího výboru MAP Železnobrodsko,
který budou tvořit zástupci klíčových
aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání
v řešeném území.
- staňte se členem pracovní skupiny
pro konkrétní oblasti.

MAP
=
dohoda o společných potřebách škol
na území správní oblasti ORP
Po diskuzi s aktéry v území dalších ORP,
ve kterých MAS Achát působí bylo dojednáno, že nositelem projektu za ORP Turnov bude obecně prospěšná společnost
pro Český ráj, pro ORP Jablonec n. N.
MAS Podještědí, pro ORP Semily pak MAS
Brána do Českého ráje. MAS Achát se
bude na zpracování těchto dokumentů
aktivně podílet.
Termín realizace projektu: květen 2016 —
duben 2018.
Řídící orgán: MŠMT
Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 — 2020
Číslo výzvy: 02_15_005

MAP připravuje strukturované
místní partnerství
 zřizovatelů škol (obce)
 škol a poskytovatelů vzdělávání
(MŠ, ZŠ, NNO)
 uživatelů vzdělávání (zástupci žáků
a rodičů)

Animace mateřských a základních škol — Šablony
MAS Achát zajišťuje také bezplatnou
MŠMT na svých stránkách zveřejnilo
metodickou podporu mateřským
avízo k chystaným Šablonám (Podpora
a základním školám ve svém území
škol formou zjednodušeného finanční(v rámci podpory IROP, SC 4.2). Běho vykazování), konkrétní výzva bude
hem dubna byla
zveřejněna na
všechna školská zaří- Minimální výše podpory na 1 školu: s t r á n k á c h
200 000 Kč
zení v území oslovena
M Š M T
a byla jim nabídnuta Maximální výše podpory na 1 školu: v
průběhu
200 000 Kč + 2 200 Kč/1žák(dítě)
první z bezplatných
května.
služeb, a to pomoc Maximální doba realizace projektu:
24 měsíců
s tzv. Šablonami, jež
Čerpání Šabudou školská zařízeblon je pro
ní používat pro čer- (pozn. Informace dostupné k 25. 4. 2016)
toto
kolo
pání finančních zdrojů
podmíněno
v následujících dvou letech. V průběhu
vyplněním dotazníku, které MŠMT
května budou školy osloveny
zaslalo na školy koncem roku 2015.
s nabídkou konkrétní pomoci při vyplV případě, že se na území nachází škoňování šablon a bude uspořádáno
la, která tento dotazník nevyplnila,
společné jednání.
bude mít na základě žádosti možnost
takto učinit ještě během května 2016.

Do roku 2020 plánuje ministerstvo vyhlásit další dvě výzvy, jejich čerpání bude
podmíněno spoluprací škol na MAP
(místních akčních plánech) vzdělávání, viz
projekt výše.
Škola do své žádosti o podporu může
vybrat jednu nebo více aktivit, které bude
realizovat, může si zvolit libovolný typ
aktivity/kombinaci typů aktivit v libovolném počtu tak, aby výsledná suma požadované podpory na projekt respektovala
minimální a maximální možnou výši podpory a zároveň respektovala výsledky a
doporučení dotazníkového šetření.
Přehled šablon je zveřejněn na http://
www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/
vyzva_sablony_I/
Prehled_sablon_avizo_na_web.pdf
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PŘEDPOKLÁDANÉ ALOKACE MAS ACHÁT na období 2016 — 2023

Předpokládané alokace MAS Achát na období 2016 — 2023,
harmonogram výzev — IROP
Předpokládané alokace se mohou do budoucna měnit dle aktuálních výzev řídících orgánů.

operační
program

dotace dle opatření
95%
(v Kč)

příklady podporovaných aktivit

25 988 000

bezpečnost v obcích (výstavba přechodů,
chodníků, cyklostezek z bodu A do bodu B
ad.)

15 000 000

rekonstrukce učeben ve školách, vybavení
učeben ad.; pozn. nutná vazba na sociální inkluzi

2.3.3. Podpora sociálního
podnikání a zaměstnanosti

5 000 000

přestavby a dovybavení sociálních podniků

celkem:

45 988 000

opatření SCLLD

1. 2. 2. Dopravní infrastruktura

Integrovaný re- 1.3.5. Zabezpečení dogionální operační stupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celožiprogram (IROP)
votní učení

Harmonogram výzev
Opatření 1.2.2. Dopravní infrastruktura
Rok

Alokace na výzvu (Kč)

Opatření 1.3.5. Zabezpečení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Rok
Alokace na výzvu (Kč)

Opatření 2.3.3. Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti
Rok

Alokace na výzvu (Kč)

2017

6 000 000

2017

4 000 000

2017

2 000 000

2018
2019
2020

6 000 000
6 000 000
0

2018
2019
2020

4 000 000
0
3 000 000

2018
2019
2020

1 000 000
0
1 000 000

2021

5 000 000

2021

3 000 000

2021

0

2022

2 998 000

2022

1 000 000

2022

1 000 000

CELKEM

25 988 000

CELKEM

15 000 000

CELKEM

5 000 000
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PŘEDPOKLÁDANÉ ALOKACE MAS ACHÁT na období 2016 — 2023

Předpokládané alokace MAS Achát na období 2016 — 2023,
harmonogram výzev — OPZ
Předpokládané alokace se mohou do budoucna měnit dle aktuálních výzev řídících orgánů.

opatření SCLLD

celkové náklady dle
opatření
(v Kč)

příklady podporovaných aktivit

1.3.2. Dostupné a kvalitní
sociální služby, sociální
začleňování

2 500 000

Podpora terapeutických dílen, asistenční služby ad.

Operační pro- 1.3.7. Prorodinná opatřegram Zaměstnaní
nost (OPZ)

6 791 000

Vznik dětských skupin, které nahrazují/
doplňují školní družiny; příměstské tábory
ad.; financování především na mzdy

2.3.3. Podpora sociálního
podnikání a zaměstnanosti

2 500 000

Mzdy zaměstnanců v sociálních podnicích

celkem:

11 791 000

operační
program

Harmonogram výzev

Opatření 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování

Opatření 1.3.7. Prorodinná opatření

Opatření 2.3.3. Podpora sociálního podnikání

Rok

Rok

Rok

Alokace na výzvu (Kč)

Alokace na výzvu (Kč)

Alokace na výzvu (Kč)

2017

0

2017

2 000 000

2017

1 000 000

2018
2019
2020

1 000 000
0
1 000 000

2018
2019
2020

2 000 000
0
1 291 000

2018
2019
2020

0
1 000 000
0

2021

0

2021

0

2021

0

2022

500 000

2022

1 000 000

2022

500 000

2023

0

2023

500 000

2023

0

CELKEM

2 500 000

CELKEM

6 791 000

CELKEM

2 500 000
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PŘEDPOKLÁDANÉ ALOKACE MAS ACHÁT na období 2016 — 2023

Předpokládané alokace MAS Achát na období 2016 — 2023,
harmonogram výzev — PRV
Předpokládané alokace se mohou do budoucna měnit dle aktuálních výzev řídících orgánů.

opatření SCLLD

dotace dle opatření
40 — 45%
(v Kč)

příklady podporovaných aktivit

2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

5 720 000

Nákup strojů, nové technologie ad.

6 500 000

Investice pro nezemědělské podnikatele, kteří
chtějí rozšiřovat své výroby či služby, podporovat lze také cestovní ruch (budování a
úpravy ubytovacích kapacit ad.).

3 000 000

Zejména nové technologie.

operační
program

2.2.1. Podpora drobného
podnikání v obcích
Program rozvoje
venkova (PRV)
2.2.3. Podpora místních
výrobců zemědělských
produktů
Projekty spolupráce MAS

726 000

celkem:

15 946 000

Harmonogram výzev
Opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné
výrobě
Rok
Alokace na výzvu (Kč)

Opatření 2.2.1. Podpora místních výrobců zemědělských produktů
Rok
Alokace na výzvu (Kč)

Opatření 2.2.3. Podpora místních výrobců zemědělských produktů
Rok
Alokace na výzvu (Kč)

2017

2 000 000

2017

2 000 000

2017

0

2018
2019
2020

1 500 000
0
1 220 000

2018
2019
2020

2 000 000
0
1 000 000

2018
2019
2020

1 000 000
1 000 000
0

2021

0

2021

0

2021

500 000

2022

1 000 000

2022

1 000 000

2022

500 000

2023

0

2023

500 000

2023

0

CELKEM

5 720 000

CELKEM

6 500 000

CELKEM

3 000 000

Projekty spolupráce MAS
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CELKEM

Alokace na výzvu (Kč)
0
363 000
0
363 000
0
0
726 000
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DALŠÍ AKTIVITY ROKU 2016

Stěhování kanceláře MAS Achát

V souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a lepší dostupností kanceláře MAS pro své členy byla
zjištěna potřeba přemístit kancelář MAS Achát ze současných
prostor projekční kanceláře JENA-CZ v Turnově, protože město leží mimo její území. Bylo tak nutné najít vhodné prostory,
které se v jejím území nachází a zároveň mají v blízkosti poštu,
možnost ověřování podpisů apod. Ty se naskytly v prostorách

Základní školy v Jenišovicích (Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice).
K samotnému stěhování dojde pravděpodobně na přelomu
jara a léta 2016 po nutných drobných úpravách spojených s
hygienickými předpisy ad.

Kontaktní údaje
Název:

MAS Achát z.s.

Důležité telefony:

Sídlo:
Kancelář:

Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Husova 602, 511 01 Turnov (do jara 2016)
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice (od jara
2016, budova ZŠ)

Předseda MAS
Bohumil Bradáč:

483 393 160

Manažerka pro SCLLD
Lenka Kvintusová
776 695 828

Url:
www.mas-achat.cz
Facebook: facebook.com/mas-achat
E-mail:
mas-achat@seznam.cz

Manažer MAS
Ing. Jindřich Jeníček

IČO:
Číslo účtu:

Projektová manažerka
Martina Jeníčková
608 335 850

270 11 721
2222898329/0800

603 542 384
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