MAS Achát z.s.

ZPRAVODAJ 2017/I
ZPRAVODAJ 2017/1 — Vydává MAS Achát z.s. jako informační materiál

ZDARMA

Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Achát pro
období 2014-2020.

Vážení čtenáři,
dostalo se k Vám první letošní číslo
Zpravodaje MAS Achát, jehož prostřednictvím Vás informuje o novinkách, které se týkají naší MAS. Rok
2016 byl pro MAS plný příprav, očekávání a nejistot. MAS v jeho průběhu
zahájila realizaci projektu MAP Železnobrodsko a aktivně se podílela na
tvorbě ostatních MAPů ve svém okolí.
Liberecký kraj podpořil naší organizaci
dotací ve výši cca 180 tis. ze které bylo
pořízeno převážně materiální zajištění
kanceláře, ať už se týká vybavení, výpočetní techniky nebo úhradu vlastního
podílu dotace IROP. Více o aktivitách a
hospodaření MAS je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2016.

 Šablony MŠ/ZŠ
 Vyhlášení výzev IROP, OPZ, PRV
 MAP Železnobrodsko

RADA/ Programový výbor
obec

Bradáč Bohumil
Lelek Petr
Červa Jaroslav
Havlíček Jaroslav
Hejduk Jiří
Mikeš Jiří
Šromová Kateřina
Pulíček Josef
Šrytr Aleš

Jenišovice
Svijany
Kobyly
Mírová p. K.
Mírová p.K.
Líšný
Semily
Pěnčín
Radimovice

Následně přišly akceptační dopisy řídících orgánů a nyní už nic nebrání, abychom naše plány začaly naplňovat.
Během následujících týdnů předpokládáme schválení našich výzev a bude následovat jejich vyhlášení. Podrobný přehled plánovaných výzev viz. další část,
nebo www.mas-achat.cz/vyzvy.
Zároveň budou probíhat školení orgánů,
žadatelů a následně
příjemců.
Těšíme se na spolupráci !

Orgány MAS
zastupující osoba

Po více jak ročním hodnocení řídících orgánů,
byla naše strategie schválena.

Hlavní články:
 Strategie MAS

funkce
předseda rady
MAS
místopředseda
člen rady MAS
člen rady MAS
člen rady MAS
člen rady MAS,
člen rady MAS
člen rady MAS
člen rady MAS

Výběrová komise
zastupující osoba
obec
Kvapil Jindřich
Koberovy
Chaloupková Iva Semily
Kalferstrová Šárka Svijany
König Jan
Radostná p.K.
Mach Daniel
Semily
Nedvěd Miloš
Kobyly
Paldusová Vladimíra
Pěnčín (JBC)
Vele Jan
Loučky
Vélová Hana
Dalešice
Kontrolní výbor
zastupující osoba
obec

funkce
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
funkce

Karel Bičík

Pěnčín LBC

předseda

Ludmila Hudská

Klokočí

člen

Brož Jiří

Jenišovice

člen

Nejedlo Jiří

Malá Skála

člen

Šrytrová Dagmar

Radimovice

člen
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HLAVNÍ AKTIVITY ROKU

Animace mateřských 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. Součástí projektu je také
další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti, sdílení zkušeností v
rámci meziškolní spolupráce atd.

Na území MAS Achát se do realizace Šablon zapojilo prozatím 18
školských zařízení, z toho polovina
z nich využila pomoci kanceláře
MAS Achát. Některé školy již
úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení a obdrželi finanční dotaci.
První Zprávu o realizaci budou
školy/školky, které začaly s realizací projektu v září loňského roku,
podávat na přelomu červnačervence.
ZŠ i MŠ mohou žádat o podporu do
konce června 2017.

Samotná realizace projektu bude ukončena 31. srpna 2018.
Konzultace a přípravu žádosti Vám pomůže připravit naše MAS, v rámci animace ZŠ a MŠ - ZDARMA

Místní akční plán vzdělávání
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkráceně MAP ) je
rozsáhlý projekt MŠMT probíhající v rámci celé České
republiky na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), MAS Achát je jeho realizátorem na území ORP Železný Brod a probíhá od května 2016 do dubna 2018, na přípravě dalších MAPů ve svém území MAS
aktivně spolupracuje s ostatními realizátory.
Týká se předškolního, základního, volnočasového
a neformálního vzdělávání, kde spolupracují zřizovatelé,
jednotlivé
ZŠ,
MŠ,
volnočasové
instituce
a zainteresovaná veřejnost. Cílem projektu je zvýšení
kvality předškolního a základního vzdělávání na území
ORP a vytvoření platformy pro spolupráci.
V průběhu práce na projektu vzniknou nová partnerství
mezi zřizovateli, jednotlivými školami a školkami a dal-

šími poskytovateli vzdělávacích aktivit. Výstupem projektu
bude Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Železný Brod na období 2016—2023, včetně Strategického
rámce, který popíše investiční a neinvestiční priority odrážející charakter vzdělávacích potřeb na území ORP do roku
2023 a nových cílů. Další úrovní MAP bude konkretizace
jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to
do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení
v MŠ, ZŠ a školských zařízení ve správním obvodu ORP.
Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se
zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb
a záměrů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP.
kontakty: mapzeleznobrodsko@seznam.cz,
tel: 608 335 850, www.mas-achat.cz
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0./0.0./15.005/0000299.
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY ROKU 2017

Strategie SCLLD MAS Achát 2014 — 2020
V dubnu 2017 byla po ročním hodnocení schválena Strategie SCLLD MAS Achát 2014—2020. V současné době připravuje
kancelář MAS Achát interní směrnice pro vyhlášení a hodnocení výzev pro operační programy IROP, OPZ a PRV. Zájemci
se mohou se zněním směrnic seznámit na Valné hromadě nebo na webu MAS. Tyto směrnice předloží kancelář Valné
hromadě ke schválení na zasedání konaném 27.4.2017 v Jenišovicích. Ke každé výzvě je také třeba vypracovat hodnotící
kritéria, na jejichž základě vybere Výběrová komise vhodné projekty. Během několika týdnů plánuje MAS vyhlásit první
výzvy ve všech operačních programech.

Plánované výzvy v roce 2017
Název výzvy
1 MAS Achát – IROP
- Dopravní infrastruktura

2 MAS Achát – IROP
– Infrastruktura
pro školy

3 MAS Achát – IROP
– Podpora zaměstnanosti

4 MAS Achát – OPZ
– Prorodinná opatření

5 MAS Achát - OPZ
– Dostupné a kvalitní sociální služby

6 MAS Achát – PRV
– Investice do zemědělských podniků v rostlinné a
živočišné výrobě

7 MAS Achát –PRV
–
Podpora drobného
podnikání v obcích

Podporované aktivity
Např. rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků, bezbariérových komunikací parkovacích míst, cyklotras a cyklostezek
Podpora infrastruktury pro MŠ, ZŠ a zájmové a
neformální vzdělávání mládeže. Např. odborné
učebny, zajištění bezbariérovosti apod.

Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních
podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a
do podnikatelského prostředí
Podpora je cílena na zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních
forem zařízení (typu školní družiny – dětské
kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a ředitelských volen.
Podpora poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb;
Podpora komunitní sociální práce;
Další programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
Podpora zahrnuje hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci. Možné také pořídit peletové zařízení pro vlastní potřebu.
Příklady podpořených projektů: ubytování,
stravování, pohostinství, agroturistika, včetně
sportovní, rekreační a zábavní činnosti, podpora lokální distribuční sítě a prodej místních
výrobků, podpora drobných výrobců, rodinných podniků, velkoobchod a maloobchod
apod.

Oprávnění žadatelé
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního
a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
Osoby samostatně výdělečné činné, malé a
střední podniky, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky
obcí, organizace zřizované nebo zakládané
DSO, NNO, církve a církevní organizace
Osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, osoby pečující o
jiné závislé osoby, rodiče dětí z druhého stupně základních škol
Nestátní neziskové organizace, obce, vzdělávací a poradenské instituce, poskytovatelé
sociálních služeb, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné
svazky obcí, školy a školská zařízení.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech i zemědělští podnikatelé
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EXKURZE
Ve dnech 11.-12. října 2016 pořádala MAS Achát vzdělávací akci pro obyvatele Libereckého kraje pod záštitou CSV
na území MAS Orlicko. Součástí akce byl i seminář Dobrá
a špatná praxe při realizaci projektů PRV. Exkurze se zúčastnilo 30 občanů, převážně aktivních členů MASek.
Výstupy byly přínosné i pro pracovníky kanceláří MAS,
protože v rámci společných jednání byly diskutovány i
otázky kolem nového plánovacího období a realizace samotné strategie.

Výroční zpráva MAS Achát
Na webových stránkách www.mas-achát.cz je Výnosy
zveřejněna celá Výroční zpráva MAS Achát za Tržby z prodeje služeb
rok 2016, kde jsou uvedeny všechny aktivity
spolku v roce 2016. Součástí je i finanční zprá- Úroky
va a stav majetku spolku, který zveřejňujeme i Ostatní výnosy
zde.
Přijaté členské příspěvky

Dlouhodobý hmotný majetek :
3.419.871,46 Kč
Altán ZŠ Jenišovice
197.636,1.Naučná stezka Svijany
1.491.012,40
Keramická pec Kitrec
46.931,06
Vyhlídkový okruh pod Sokolem
1.684.292,-

91.192 Kč
889,18 Kč
210.624 Kč
4.100 Kč

Provozní dotace

1.889.857,67 Kč

VÝNOSY CELKEM
Náklady
Spotřebovaný materiál
cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Poskytnuté členské příspěvky

2.196.662,85 Kč

Úroky z úvěrů, ostatní náklady
(odpisy)
Daň z úroků
NÁKLADY CELKEM

167.826,53 Kč
12.510 Kč
3.390 Kč
187.611,83 Kč
1.593.919 Kč
10.000,00 Kč
219.983,6 Kč (209.424,-)

Výnosy celkem
Náklady celkem
Zisk

168,95 Kč
2.195.409,91 Kč
2.196.662,85 Kč
2.195.409,91 Kč
1.252,94 Kč

KONTAKTY:
Předseda MAS
Bohumil Bradáč:
483 393 160
Vedoucí pracovník pro SCLLD,
Projektová manažerka IROP
Lenka Kvintusová
776 695 828
Projektový manažer PRV
Ing. Jindřich Jeníček
603 542 384
Projektová manažerka OP Z,
Martina Jeníčková
608 335 850
Animace škol, administrativa
Hana Šounová
737 190 433

Název:

MAS Achát z.s.

Sídlo:
Kancelář:

Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice

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

270 11 721
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