MAS ACHÁT z.s.

ZPRAVODAJ 2016/II
ZPRAVODAJ 2016/1I — Vydává MAS Achát z.s., jako informační materiál

ZDARMA

Vážení čtenáři,

Nová kancelář je už v provozu.

Z jednání RADY MAS

je nám potěšením představit Vám v
pořadí druhé číslo Zpravodaje MAS
Achát v roce 2016.

Díky spolupráci s obcí Jenišovice a ZŠ
Jenišovice, byla vybudována nová kancelář naší MAS. V provozu je od května
2016. Vybavení kanceláře bylo hrazeno
částečně z dotace Libereckého kraje,
částečně byly použity prostředky z projektu MAP Železnobrodsko.

Jednání Rady proběhlo 19.7. v Jenišovicích. Hlavním bodem jednání byly informace o činnosti MAS v uplynulém období, stav žádostí o dotace, příprava
nových žádostí, stav prací na Místním
akčním plánu Železnobrodska a financování kanceláře MAS.

Kancelář je otevřena pravidelně každé
pondělí a čtvrtek od 9:00—12:00.
Schůzku je možné dohodnout si i v jiný
den, na telefonním čísle 776 695 828.
Stávající kancelář v Husově ulici bude v
provozu do konce roku 2016, a od ledna
2017 bude kancelář MAS Achát pouze
na adrese v Jenišovicích.

Rada MAS odsouhlasila úvěr od České
spořitelny a.s., na předfinancování projektu MAP Železnobrodsko ve výši
500.000,- Kč se splatností do ledna
2017. Finanční prostředky budou použity k překlenutí doby, než přijde zálohová platba. K dnešnímu dni nebyl úvěr
čerpán.

Dozvíte se zde novinky ohledně SCLLD
na roky 2014-2020, tzv. „Šablon“ pro
MŠ/ZŠ, Strategického rámce místních
akčních plánů vzdělávání a vyhlášených
výzev (MMR výzva č. 46 Integrovaného
regionálního operačního programuInfrastruktura základních škol, MŠMT
výzva č. 021637 Podpora žáků se zdravotním postižením). Na závěr jsou pak
uvedeny pozvánky na připravované
akce.
Přejeme Vám krásné babí léto
a příjemné počtení.
Kancelář MAS.
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Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020
V systému MS 2014+, byla dne 23. 3. 2016 podána Ministerstvu místního rozvoje ke schválení žádost naší MAS k realizaci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 (SCLLD). Žádost prošla kontrolou formálních náležitostí a postoupila do věcného hodnocení. Prozatím máme pouze neoficiální vyjádření jednoho ze tří kontrolních oddělení. Celkové oficiální
hodnocení přijatelnosti naší strategie by mělo být k dispozici, dle sdělení MMR do konce října 2016.
V červenci pak byla podána žádost do specifického cíle 4.2.—Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Tato žádost byla podána na období 2015-2018. Její schválení a podepsání právního aktu, závisí na schválení SCLLD. Tato dotace bude sloužit výhradně na provoz kanceláře MAS, realizaci výzev
a administraci žádostí, animaci škol a školských zařízení, monitoring a evaluaci.

Animace mateřských škol a základních škol - Šablony MŠ/ZŠ
MŠMT vyhlásilo 23.6.2016 výzvu č.
02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Jedná se o personální podporu pedagogických
pracovníků.
zejména posílení škol o školního
psychologa, speciálního pedagoga,
školního asistenta, popřípadě chůvu
v mateřské škole.
Šablony jsou také zaměřeny na děti/
žáky ohrožené školním neúspěchem.
Prostřednictvím šablon jsou děti/žáci
vzděláváni školním klubem zábavné

logiky, doučováním či přípravou na vyučování. Výběr žáků ohrožených školním
neúspěchem je plně v kompetenci ředitele školy/školky.

MAS Achát poskytuje mateřským a
základním školám administrativní a
technickou podporu a to vždy bezplatně. V současné době jsou žadateli převážně mateřské školy, které
přes MŠMT žádají o dotaci poprvé.
Základní školy s tímto programem
mají zkušenosti z minulých let. Alokace na každou MŠ/ZŠ je 200.000,Kč + 2.200,-Kč na žáká/dítě. MŠ/ZŠ
mohou žádat o podporu do konce
června 2017. Samotná realizace projektu bude ukončena 31.srpna 2018

Aktuální přímé výzvy pro školy (MMR, MŠMT)
Výzva IROP č. 46 Infrastruktura základních škol
Vyhlášení výzvy: 17.8.2016
Zahájení příjmu žádostí: 29.9.2016
Ukončení příjmu žádostí: 14.2.2017
Výše dotace: 85-100%
Minimální výše způsobilých výdajů : 1 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč
Typy podporovaných projektů:
 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol
ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Více informací na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruk-tura-zakladnich-skol
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Výzva MŠMT č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Vyhlášení výzvy: 21.7.2016
Zahájení příjmu žádostí: 9.8.2016
Ukončení příjmu žádostí: 2.12.2016
Výše dotace: 100%
Minimální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 25 mil. Kč
Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Stěžejní je maximální
rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání.
Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a
šíření chybějících metodických materiálů. Do podpory dětí a žáků mohou být zapojeny i školy vzdělávající více jak 40% dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se budou podílet na síťování, přípravě materiálů, podpoře dětí a žáků se
SVP atd.
Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i

Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plány (MAP) vzdělávání
jsou nástrojem pro zlepšení kvality
vzdělávání v daných územích. Prioritně jsou zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního

vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a zpracovávají se pro
jednotlivá ORP (obce s rozšířenou
působností).
V současné době probíhá schvalování Strategických rámců MAP, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty také
investiční a neinvestiční záměry jednotlivých vzdělávacích zařízení.

Na území MAS Achát zpracovávají
Místní akční plány čtyři ORP. MAS
Achát realizuje projekt na území ORP
Železný Brod, na území ORP Turnov
je realizátorem OPS pro Český ráj, v
ORP Jablonec n. N.- MAS Podještědí,
a v ORP Semily pak MAS Brána do
Českého ráje. Spolupráce na jednotlivých MAP je v území provázána a
naše MAS má ve všech ostatních
ORP své zástupce.
MAP Železnobrodsko
Realizátor projektu: MAS Achát z.s.,
termín
realizace:
05/2016
–
04/2018. Řídící výbor na svém jednání dne 30. 8. 2016 schválil Strategický rámec MAP, jeho součástí jsou
také investiční záměry ve výši cca
190 mil. Kč a neinvestiční ve výši 30
mil. Kč.
Veškeré podrobnosti o projektu jsou
zveřejňovány na webu: http://masachat.cz/projekty-mas/obdobi-20142020/mistni-akcni-plan/mistni-akcni
-plan#ORP_ZB

MAP Turnovsko
Realizátor projektu: MAS Obecně
prospěšná společnost pro Český ráj,
termín realizace: 05/2016 –
12/2017. Řídící výbor schválil Strategický rámec MAP na svém jednání
v Turnově dne 29. 8. 2016. Veškeré
podrobnosti naleznete na webu:
http://www.mapturnovsko.cz/
MAP Jablonecko
Realizátor projektu: MAS Podještědí.
Řídící výbor Schválil Strategický rámec MAP dne 20. 8. 2016. Veškeré
podrobnosti naleznete na webu:
http://www.podjestedi.cz/mapjablonecko/
MAP Semily
Realizátor projektu: MAS Brána do
Českého ráje, termín realizace:
05/2016 – 04/2018. Řídící výbor
bude schvalovat Strategický rámec
MAP na svém jednání dne 19. 9.
2016 v Semilech. Veškeré podrobnosti naleznete na webu: http://
www.masbcr.cz/cz/projekt-mapsemilsko.html
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Pozvánky
Název:

Skleněné městečko

Termín:
17.– 18.9. 2016, Železný Brod
Jubilejní 10. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Zvána je nejširší veřejnost. Více info, včetně programu:
www.sklenenemestecko.cz

Název:

2.jednání Řídícího výboru MAP Semilsko

Termín:

19.9.2016, 14:00 , ZŠ T.G.Masaryka, Lomnice nad Popelkou

Název:

Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru

Termín:

10.10.2016, 10:00 –16:00 Liberec, Multimediální sál Krajského úřadu

Krajský workshop, pořádaný pod záštitou náměstka hejtmana LK, RNDr. Víta Příkraského, určený pro zájemce především z
řad MAS, kteří se podílejí na realizaci SCLLD, ale i pro odborné konzultanty a partnery MAS.
Přihlášky : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9nP7jgSviu-Vak-FRobGlAsG2lBFpWeaedf5HVbfqctG56Q/

Název:
Termín:

ROZVOJ VENKOVA – SDÍLENÍ A ŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
11. - 12.10.2016

Dvoudenní exkurze za projekty realizovanými v letech 2007-2014 z Programu rozvoje venkova na území MAS Orlicko
(Pardubický kraj). Součástí exkurze bude seminář Dobrá a špatná praxe při realizaci projektů PRV. Program exkurze nabídne
prostor k diskuzi o Společné zemědělské politice EU nebo metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Detailní program včetně itineráře obdrží přihlášení účastníci obratem, nejpozději týden před odjezdem. Doprava, ubytování, občerstvení a prohlídky jsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov.

Účast na exkurzi je závazná po uhrazení jednorázového poplatku 200,- Kč. Přihlášky jsou přijímány
do 1. října 2016 nebo do vyčerpání kapacity (exkurze je pro 30 osob, o účasti rozhoduje termín podání přihlášky a uhrazení poplatku). Účastnický poplatek bude hrazen na číslo účtu MAS Achát pod VS,
který vám bude přidělen s potvrzením o přijetí přihlášky. Platební údaje vám budou odeslány na uvedený e-mail.

Přihlášku prosím zašlete paní Lence Kvintusové, nejpozději do 1. října 2016

Kontaktní informace
Název:

MAS Achát z.s.

Důležité telefony:

Sídlo:
Kancelář:

Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Husova 602, 511 01 Turnov (12/ 2016)
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice

Předseda MAS
Bohumil Bradáč:

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

270 11 721
2222898329/0800

483 393 160

Manažerka pro SCLLD
Lenka Kvintusová
776 695 828
Manažer MAS
Ing. Jindřich Jeníček

603 542 384

Projektová manažerka
Martina Jeníčková
608 335 850
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