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INFO MAS
„MAS SEDLČANSKO se představuje“

Pomáháme vám získat prostředky pro rozvoj!
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, partneři a přátelé,
právě se vám do rukou dostalo první vydání informačního občasníku, který jsme nazvali INFOMAS. Pro ty
z vás, kteří marně dumáte nad tím, co je MAS Sedlčansko a čím se zabývá, vězte, že MAS Sedlčansko, o.p.s.
se všeobecně zaměřuje na rozvoj regionu Sedlčanska, o čemž se dočtete na následujících stránkách.
V tomto prvním vydání se chceme především zaměřit na představení programových rámců MAS, které jsou
velmi podstatné pro budoucí výzvy MAS. Rovněž přineseme informace o aktivitách v oblasti vzdělávání,
kterým se v současné době věnujeme. Jedná se o projekt „Místní akční plán vzdělávání v regionu Sedlčansko“
(MAP), kde se nám daří realizovat mnoho pro region přínosných aktivit, z čehož máme pochopitelně velkou
radost. V rámci tzv. Animace škol a školských zařízení bezplatně pomáháme již šesti školám z regionu s jejich
projekty stručně nazývanými Šablony.
Na závěr mi, vážení čtenáři, dovolte, abych vám představil zaměstnance naší kanceláře, která se nachází
na adrese Petrovice 139 vedle Obecního domu v Petrovicích, kde vás velmi rádi přivítáme.
Bc. Přemysl Růžička, ředitel společnosti

Kancelář Místního partnerství MAS
Ervín Haintz, DiS, MBA

vedoucí pracovník SCLLD
Mgr. Jana Mašková
projektový manager
Ing. Lucie Melčáková
projektový manažer
Mgr. Radmila Veselá, PhD
animace školských zařízení
Bc. Jana Máchová, DiS.
projektový manažer

Kontakt: mas.sedlcansko@email.cz, telefon: 602 41 62 81
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
Kancelář a sídlo MAS v Petrovicích

Základní informace o MAS Sedlčansko, o.p.s.

Místní akční skupina Sedlčansko, o.p.s., (zkráceně MAS nebo MASka) byla založena v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005. Jejími zakladateli jsou ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. a Sdružení obcí Sedlčanska. MAS je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji svého území (31 obcí).

Územní působnost MAS

V minulém programovém období (2007–2013), podpořila MAS Sedlčansko ve svém území celkem 54 projektů v celkové hodnotě 16.412.537,- Kč. Podpořenými subjekty byly například obce Krásná Hora nad Vltavou,
Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Nechvalice, Dolní Hbity, z podnikatelů to byli např. Biopekárna Zemanka, ZS
Dublovice a.s., ZS Nalžovice a.s. a mezi podpořenými „neziskovkami“ byly např. TJ Krásná Hora nad Vltavou
nebo TJ Kamýk nad Vltavou.
Hlavní činností MAS, je tedy rozdělovat finanční prostředky, které má MAS přiděleny místním subjektům
na jejich projekty a pomáhat jim s jejich následnou realizací a to hlavně v administrativním slova smyslu.
V praxi to tedy znamená, že MAS se stane takovým průvodcem a pomocníkem na cestě k dotaci.
Vymezení MAS Sedlčansko

2

INFOMAS – občasník vydávaný MAS Sedlčansko, o.p.s.

(vydání 1/2017)

Základní orgány MAS Sedlčansko, o.p.s.
Partneři MAS :
Veřejný sektor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podnikatelský sektor

Sdružení obcí Sedlčanska
Obec Dublovice
Město Krásná Hora nad Vltavou
Obec Jablonná
Obec Milešov
Obec Dolní Hbity
Obec Obory
Obec Kamýk nad Vltavou
Obec Višňová
Obec Petrovice

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
Zemědělská Klučenice, a.s.
ZS Dublovice, a.s.
Ing. Stanislav Žák
ZS Nalžovice a.s.
Ing. Jan Zeman
Ludmila Balková
Pavel Hejhal – medové pečivo
Resort Zduchovice

Neziskový sektor
•
•
•
•
•
•

TJ Krásná Hora nad Vltavou
MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou
Myslivecké sdružení Obory – Luhy
Spolek divadelních ochotníků Petrovice
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
Spolek Statek Vletice

Orgány MAS Sedlčansko, o.p.s.
Ředitel
Bc. Přemysl Růžička

Správní rada
Ing. Marek Kadeřábek (ZD Krásná Hora nad Vltavou)
Petr Štěpánek (Obec Petrovice)
Martin Krameš (Sdružení obcí Sedlčanska)
Ing. Hynek Mühlbach (Spolek Statek Vletice)
Vlastimil Balek (Ludmila Balková)

Dozorčí rada
Marie Křížová (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)
Václav Lundák (Obec Obory)
Ing. Václav Dědina (ZS Dublovice, a.s.)
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
Orgány Místního partnerství MAS Sedlčansko

Rozhodovací výbor
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Kamýk nad Vltavou – Petr Halada
ZD Krásná Hora nad Vltavou – Ing. Marek Kadeřábek
Obec Petrovice – Petr Štěpánek
Sdružení obcí Sedlčanska – Martin Krameš
TJ Krásná Hora nad Vltavou – Ing. Pavel Bartoš
Spolek Statek Vletice – Hynek Mühlbach
Pavel Hejhal – Pavel Hejhal
Ludmila Balková – Vlastimil Balek

Kontrolní výbor
•
•
•

Marie Křížová (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)
Václav Lundák (Obec Obory)
Ing. Václav Dědina (ZS Dublovice, a.s.)

Výběrová komise
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ing. Otakar Jeřicha
Ing. Marie Červenková
Pavel Hadáček
Bc. Zbyněk Růžička
Mgr. Blažena Suchopárová
Mgr. Veronika Krůtová
Vendula Vrzalová
Miroslav Šplíchal
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Nové programové období 2014 – 2020(23)
V novém programovém období (2014 – 2020) bude MAS taktéž podporovat místní projekty a to na základě
své strategie, která již byla v srpnu 2017 schválena na Ministerstvu místního rozvoje. K tomuto účelu máme
k dispozici sumu 86 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Podpora bude poskytována ze tří různých operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV)
a Operačního programu zaměstnanost (OPZ), z kterých MAS Sedlčansko vytvořila své 3 programové rámce –
Programový rámec IROP, Programový rámec PRV a Programový rámec OPZ. Každý programový rámec MAS
bude zaměřen na podporu jiného okruhu projektů a bude podrobněji představen na dalších stránkách.

Programový rámec IROP

Programový rámec IROP se skládá ze čtyř opatření, jejichž podrobnější popis následuje níže. Pro celý programový rámec IROP platí následující skutečnosti. Míra podpory je 95 % způsobilých výdajů a to u všech žadatelů.
Lhůta udržitelnosti výstupů projektu je stanovena na 5 let od konečného proplacení podpory. Opatření IROP 1
a IROP 2 jsou přímo provázané s opatřeními v programovém rámci OPZ, které umožňují financování provozů
takovýchto zařízení.

IROP 1 - Zázemí pro rozvoj komunity a sociálních služeb
Toto opatření je zaměřeno především na rozvoj komunity prostřednictvím budování tzv. „komunitních center“. Podpora v tomto opatření, stejně jako v celém programovém rámci je 95 % způsobilých výdajů. Na toto
opatření je vyčleněna částka cca 21 mil. Kč. Mezi typové projekty se dá zařadit např.:
•
výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně
sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
•
rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti
na trhu práce
•
nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra
Možnými žadateli jsou:
•
nestátní neziskové organizace
•
obce
•
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
•
dobrovolné svazky obcí
•
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

IROP 2 - Sociální podnikání
Opatření IROP 2 je zaměřeno na rozvoj sociálního podnikání v území MAS. Podpora je opět 95 % způsobilých
výdajů, alokace tohoto opatření je nastavena na 5,5 mil. Kč.
V rámci tohoto opatření jsou v projektech možné tyto aktivity:
•
výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
•
vznik nového sociálního podniku
•
rozšíření kapacity podniku
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
Možnými žadateli jsou:
•
malé a střední podniky
•
obce
•
kraje
•
organizace zřizované nebo zakládané kraji
•
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
•
dobrovolné svazky obcí
•
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
•
nestátní neziskové organizace

IROP 3 - Podpora regionálního vzdělávání
Opatření IROP je zaměřeno na podporu rozvoje regionálního vzdělávání. Pro toto opatření je vyčleněno
cca 6,2 mil. Kč. V rámci tohoto opatření jsou v projektech možné tyto aktivity:
•
rozšíření kapacit zařízení pro děti mladší tří let (mateřské školy, dětské skupiny, zařízení péče o děti;
součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
•
stavební úpravy a vybavení v základních školách podporující rozvoj v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci s digitálními technologiemi
•
rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení – ZŠ, SŠ
•
rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu – ZŠ, SŠ
a VOŠ
•
podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi ZŠ, SŠ
•
podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi
Možnými žadateli jsou:
společné pro všechny aktivity:
•
kraje
•
organizace zřizované nebo zakládané kraji
•
obce
•
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
•
nestátní neziskové organizace
•
církve
•
církevní organizace
•
organizační složky státu
•
příspěvkové organizace organizačních složek státu
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aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
•
zařízení péče o děti do 3 let
•
školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
•
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče
o děti
aktivita Infrastruktura základních škol:
•
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
•
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
•
školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
•
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
•
školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné
školy
•
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

IROP 4 - Krajina v obci/obec v krajině
Opatření IROP 4 je vypracování krajinné studie v území MAS. Podpora je opět 95 % způsobilých výdajů, alokace tohoto opatření je nastavena na 900 tis. Kč.
V rámci tohoto opatření jsou v projektech možné tyto aktivity:
•
•

územní studie zaměřené na řešení krajiny
územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností řeší koncepční problémy krajiny, např. navrhuje opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny,
systémové podmínky pro řešení specifických problémů krajiny, kterými jsou např. ekologicky málo
stabilní území, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky pro zachování biodiversity, ochranu území - Natura 2000, prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem na hospodářské
využití, rekreaci, umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury na přírodní a civilizační 		
hodnoty apod. Tato studie bude využitelná zejména pro zpracování územních plánů a pro konkrétní navazující realizační opatření vedoucí k naplňování principu udržitelného rozvoje, Evropské 		
úmluvy o krajině, Adaptační strategie EU a k zajištění zelené infrastruktury.

Možným žadatelem je:
•
Obec s rozšířenou působností (ORP)
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
Programový rámec PRV
Program PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých
na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření.

PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby
Podpora zahrnuje hmotné a 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. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory, a to 45 – 55 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši 12 mil.
Kč. Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na následující oblasti:
•
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
•
investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
•
investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
•
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku na pořízení
kotlů na biomasu
•
v rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 		
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic
		
a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta.
Možnými žadateli jsou:
•
zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 5 000 000,- Kč

PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů
Cílem Fiche je zvýšit efektivitu výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů.
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory, a to 45 – 55 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši
13,2 mil. Kč. Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Podpora je zaměřena na následující oblasti:
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících
8
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se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé
jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Možnými žadateli jsou:
zemědělský podnikatel (výrobce krmiv, výrobce potravin, jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh
a vývoji zemědělských subjektů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU)
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu.
Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 5 000 000,- Kč

PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu
Cílem Fiche je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci
příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu
ve venkovských oblastech, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu.
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory, a to 45 – 55 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši 12 mil.
Kč. Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Podpora je zaměřena na následující oblasti:
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE) : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014 a dále s výjimkou
tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování,
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní
rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních
služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat
musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní
a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou
turistiku a ubytovací kapacitu.
Konkretizace činností bude stanovena výzvou MAS.
INFOMAS – občasník vydávaný MAS Sedlčansko, o.p.s.
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
Možnými žadateli jsou:
•
zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
•
fyzické a právnické osoby podnikající – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech
Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 5 000 000,- Kč

PRV 4 – Lesnická infrastruktura
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory až 100 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši 450 tis Kč.
Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Lesnická infrastruktura.
Možnými žadateli jsou:
•
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo
jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 500 000,- Kč

PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních
a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření
k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory a to 45 – 55 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši 1 mil.
Kč. Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 25, Neproduktivní investice v lesích
Možnými žadateli jsou:
•
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
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Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 500 000,- Kč

PRV 6 – Zemědělská infrastruktura
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní
cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce.
Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění
do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).
Od povahy žadatele se odvíjí míra podpory a to 45 – 55 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši 660 tis.
Kč. Udržitelnost projektu je 5 let.
Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Zemědělská infrastruktura
Možnými žadateli jsou:
•
obec nebo zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů
•
min. 50 000,- Kč
•
max. 500 000,- Kč

Programový rámec OPZ
Opatření tohoto programového rámce MAS jsou zaměřeny na podporu zejména ohrožených skupin žadatelů
a to především na ty se ztíženým přístupem a možnostmi uplatnění na trhu práce jako jsou osoby ZTP, ženy
vracející se z rodičovské dovolené nebo osoby ve věku 55+. Celková alokace tohoto rámce je cca 11,7 mil Kč
a je dělen do třech opatření.

OPZ 1 - Podpora kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj sociálních služeb
a podporu sociálního začleňování
Podpora komunitních center a komunitní práce jako prostředku sociálního začleňování či prevence sociálního
vyloučení v regionu MAS Sedlčansko.
Projekty v této oblasti jsou zaměřeny na široké spektrum ohrožených osob. Příjemci dotace mohou být vedle
poskytovatelů sociálních služeb i jiné subjekty – NNO, obce, vzdělávací instituce, školy i OSVČ a jiné. Od povahy žadatele se také odvíjí míra podpory a to 85 – 100 %. Alokovaná částka na toto opatření je 3 mil Kč.
V rámci tohoto opatření jsou v projektech možné tyto aktivity:
Podpora sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb.
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
V rámci tohoto opatření budou podporovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména odborné
sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiče a děti,
terénní programy, raná péče, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Podpora bude zaměřena na aktivity
zabraňující sociálnímu vyloučení, preventivní programy, programy na zajištění finanční gramotnosti, aktivity
zaměřené na rozvoj sociálního a prostupného bydlení, aktivity zaměřené na podporu neformální péče, aktivizační, asistenční a motivační programy apod. Rovněž budou jako doplňkové aktivity podporovány rozvoj
síťování služeb, multidisciplinární spolupráce a participativních metod práce s klienty.
Podpora komunitních center a komunitní práce.
Dále budou v rámci tohoto opatření podporovány projekty na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení a projekty místních
samospráv v oblasti sociální práce.
Tyto aktivity budou realizovat příjemci nespadající pod zákon č. 108/2006 Sb.
Podporované cílové skupiny
•
osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
•
osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
•
osoby s kombinovanými diagnózami
•
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
•
oběti trestné činnosti
•
osoby pečující o malé děti
•
osoby pečující o jiné závislé osoby
•
rodiče samoživitelé
•
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
•
osoby ohrožené předlužeností
•
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
•
osoby v nebo po výkonu trestu
•
osoby opouštějící institucionální zařízení
•
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Možnými žadateli jsou:
•
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•
příjemci mimo zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•
nestátní neziskové organizace
•
příspěvkové organizace
•
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
•
organizace zřizované obcemi
•
organizace zřizované kraji
•
dobrovolné svazky obcí
•
poradenské a vzdělávací instituce
•
školy a školská zařízení
•		 obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 		
		 omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
		 družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
•
OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit
12
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OPZ 2 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Podpora zaměstnanosti v regionu MAS Sedlčansko
V rámci podpory zaměstnanosti budou formou dalšího vzdělávání a rekvalifikací podpořeny osoby, které pečují o malé děti či se vracejí po rodičovské dovolené na trh práce. Rovněž v tomto případě jsou příjemci dotace
jak poskytovatelé sociálních služeb, tak jiné subjekty - NNO, obce, vzdělávací instituce, školy i OSVČ a jiné.
Od povahy žadatele se také odvíjí míra podpory a to, 85 – 100 %. Na toto opatření je vyčleněna částka ve výši
3 mil Kč.
V rámci tohoto opatření jsou v projektech možné tyto aktivity:
•
podpora vzniku a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské skupiny a příměstské tábory
•
podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy, poradenské a motivační programy, podpora zahájení podnikání
•
další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich
přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti; Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku
•
podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby
•
vznik dětských skupin
•
vzdělávání chův
Podporované cílové skupiny
•
osoby pečující o malé děti – osoby pečující o osobu mladší 15 let
•
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Osoby, které nevyko-		
návaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené
a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce
Možnými žadateli jsou:
•
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
•
nestátní neziskové organizace,
•
příspěvkové organizace
•
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
•
organizace zřizované obcemi
•
organizace zřizované kraji
•
dobrovolné svazky obcí
•
poradenské a vzdělávací instituce
•
školy a školská zařízení
•
obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 		
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 		
družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
•
OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
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MAS Sedlčansko, o.p.s.
OPZ 3 - Podpora sociálního podnikání v regionu
Podpora sociálního podnikání v regionu MAS Sedlčansko
V rámci této oblasti budou podpořeny nově vznikající sociální podniky, které v našem regionu chybí. Cílovou
skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením,
dlouhodobý uchazeči o práci na ÚP atd., jedná ze zejména o klienty sociálních služeb. Příjemci mohou být
NNO, které ve své hlavní činnosti naplňují veřejně prospěšný cíl, dále obchodní korporace, družstva a OSVČ.
Od povahy žadatele se také odvíjí míra podpory a to 85 – 100 %. Alokace na toto opatření je cca 5,7 mil. Kč.
Podporované cílové skupiny
•
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
•
osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)
•
osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla
v posledních dvou letech souborné délky 12 měsíců)
•
osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
•
osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců
po opuštění výkonu trestu)
•
osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
•
azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovaní 		
na Úřadu práce ČR
Možnými žadateli jsou:
•
nestátní neziskové organizace
•
obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
•
ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•
církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu
dětí
•
spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•
nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•
(Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající
v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel
je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy
organizace.)
•
Obchodní korporace – Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
•
obchodní společnosti
•
veřejná obchodní společnost
•
komanditní společnost
•
společnost s ručením omezeným
14
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•
akciová společnost
•
evropská společnost
•
evropské hospodářské zájmové sdružení
•
družstva
•
evropská družstevní společnost
•
OSVČ
•
osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Oblasti podpory komunitních center (OPZ 1) a sociálního podnikání (OPZ 3) jsou přímo provázané s opatřeními v IROPu, které umožňují financování výstavby, rekonstrukce a vybavení potřebných budov.

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčanska
Od srpna 2016 se na území MAS Sedlčanska, stejně jako v dalších 150 regionech ČR, realizuje projekt
na podporu vzdělávání využívající spolupráci škol a obcí, tzv. MAP.
Na rozdíl od většiny ostatních regionů jsme na Sedlčansku již v letech 2009 -2015 projekty podobného charakteru ověřovali a z jejich realizací získali cenné zkušenosti. Zkušenosti pozitivní, i ty, které očekávaný efekt
nepřinesly.
Ministerstvo školství nyní regionální formu podpory vzdělávání zavádí celoplošně a na tvorbu a ověření modelů spolupráce uvolňuje část evropských peněz. Záměrem ministerstva je vytvořit podmínky pro to, aby mohl
být více využit potenciál území: zkušenosti dobrých místních pedagogů a místních odborníků, zájem pracovníků regionálních organizací a podniků spolupracovat se školami, dostupné vzdělávání pedagogů, rodičů
a širší veřejnosti organizované v regionu, atd.
Cílem projektů MAP je vytvořit střednědobé strategie a krátkodobé, cca dvouleté, akční plány. Tvorba těchto
koncepčních dokumentů však nemá klasickou podobu, jež je běžně praktikovaná při tvorbě strategií v obcích
a organizacích. Součástí tvorby MAP je ověřování a zavádění nových vzdělávacích postupů a programů, vzdělávání pedagogů, spolupráce s externími odborníky atd. Finální model vznikne až na konci jeden a půl ročního
ověřovacího období.
Projekt MAP Sedlčansko je obsahově zaměřen na devět vzdělávacích oblastí
a) povinné oblasti: Čtenářská a Matematická gramotnost, Předškolní vzdělávání, Inkluze (práce s dětmi a žáky,
kteří z různých příčin čelí školnímu neúspěchu)
b) volitelná témata: Osobnostní rozvoj pedagogů a žáků, Zelená nejen pro kluky (rozvoj profesních dovedností), Žákovské parlamenty, Zájmové vzdělávání, Místně zakotvené učení (vzdělávání propojené s rozvojem
regionu)
V projektu pracuje devět pracovních skupin, z nichž každá má vedoucího skupiny, externího odborníka a dobrovolné členy z řad pedagogů i laické a odborné místní veřejnosti.
Projekt MAP Sedlčansko má za sebou roční realizaci. Za tuto dobu se podařilo uskutečnit:
•
150 hodin vzdělávacích dílen a seminářů zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost,
zájmové vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů
•
cca 50 ukázkových hodin a programů ve školních družinách (bubnování, moderní tanec, deskové
a logické hry, netradiční sportovní aktivity v přírodě, zážitkové aktivity s příběhy a knížkami)
•
ověření cca 25 inovativních postupů a pomůcek pro čtenářskou a matematickou gramotnost na šesti
školách
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(vydání 1/2017)

15

MAS Sedlčansko, o.p.s.
•
•
•
•
•

30 ukázkových hodin vedení školních žákovských parlamentů; adaptační pobyty na dvou školách 		
regionu
zorganizování prvního kola soutěže Dílenský výrobek pro 6 škol regionu
ověřování textilního programu na rozvoj manuální zručnosti a tvořivosti v předškolním vzdělávání
vytvoření první verze modelu pro PEPSI program (Pedagogika, Psychologie, Sociální pedagogika,
Inkluze) v regionu
v souvislosti s utvářením PEPSI modelu jsme navštívili školy regionu a připravujeme setkání jejich
vedoucích pracovníků a další aktivity

S uznáním se setkal připravovaný model pro PEPSI program. Středočeský krajský úřad má zájem se s programem blíže seznámit a případně ho i finančně podpořit. Dobře byly pedagogy hodnoceny vzdělávací dílny
a semináře zaměřené na čtenářskou gramotnost, osobnostní rozvoj a výtvarné a řemeslné aktivity. Líbily
se netradiční externí programy do školních družin. Radost nám udělaly výrobky žáků druhého stupně ze šesti
škol vytvořené v rámci soutěže Dílenský výrobek. Podařilo se nám získat zájem a navázat spolupráci s řadou renomovaných institucí a organizací: FTVS UK – Katedra her v přírodě; Agentura pro sociální začleňování
při úřadu vlády; Centrum prevence patologických jevů Praha a další.
Dostalo se nám i ocenění MŠMT. Náš region byl navržen jako jeden z osmi v republice pro evaluaci tvorby
MAP. Práce na projektu MAP Sedlčansko byla k naší radosti evaluační komisí ohodnocena velmi vysoko.
Všichni zájemci, kteří chtějí nyní i v budoucnu žádat podporu z EU na investiční i neinvestiční záměry
v oblasti vzdělávání (rozvoj školských zařízení) i zájmových aktivit (kroužky, dětské skupiny atd.), musí
být evidováni v rámci projektu MAP, jinak bude výrazně snížena jejich šance na úspěšnost.
V případě, že budete chtít vědět více, sledujte naše webové stránky www.mas-sedlcansko.eu a kontaktujte nás.
Doba realizace projektu: 1,5 roku
Rozpočet: cca 3,3 mil. Kč
Dalším návazným projektem by měl být projekt MAP II, na jehož přípravě právě pracujeme.

Animace škol a školských zařízení
Na začátku roku 2017 byly všechny školy v regionu osloveny nabídkou bezplatné pomoci s projektem Šablon
v rámci animace škol. Animace je oficiální název pro pomoc školám ze strany MAS s projekty MŠMT nazvanými Šablony, respektive projekty zjednodušeného vykazování. Šablony zde znamenají předvolené aktivity ve třech oblastech. V první oblasti nazvané personální podpora mohou školy získat finanční částku, která
uhradí plat školního asistenta, speciálního pedagoga nebo třeba chůvy. Z druhé oblasti je financováno další
vzdělávání pedagogů a třetí zahrnuje aktivity pro děti vyžadující podpůrná opatření jako je např. doučování,
ale také Čtenářské kluby a Kluby logických her. Škola podává pouze jednu žádost pro všechny oblasti, vybírá
si z přesně stanovených „šablon“ co potřebuje a je pro ni realizovatelné.
Animace tedy představuje soubor činností, které v sobě zahrnují jak metodickou pomoc s výběrem jednotlivých
aktivit-šablon projektu, tak s administrativní podporou při podávání žádosti a vedení projektu a také odbornou
pomoc při zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv. Jen malá část škol je schopna si vést projekt sama,
řada z nich nemá dostatečné zkušenosti nebo vhodné pracovníky.
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Šesti školám v regionu Sedlčanska pomáháme se zpracováním Sdružení obcí Sedlčanska.
Dalším šesti školám pomáháme v rámci aktivit MAS Sedlčansko. Jedná se o ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Počepice, MŠ Čtyřlístek Petrovice, ZŠ Petrovice, ZŠ Kosova Hora, MŠ Sedlčany. K 31. 10. 2017 mají všechny školy
vydán právní akt, dokument platnosti smlouvy vydaný MŠMT a jsou tedy ve fázi realizace.
Celkem tyto školy žádaly o 2 785 972 Kč.
Školám je poskytována pomoc dle jejich individuální potřeby. Metodickou pomoc s výběrem Šablon využily
i některé další školy, které nevyžadují administrativní podporu. Také Seminář k vedení projektu, který proběhl
v dubnu 2017, navštívili i zástupci škol, které administrativně MAS nepodporuje.
Většina zmiňovaných škol však potřebuje soustavnou podporu pro řešení řady administrativních úkonů, které
projekt provází. Zvýšenou podporu bude třeba školám poskytnout v podzimních měsících, kdy budou školy,
které měly nejdříve schválený projekt vypracovávat Zprávy o realizaci, a to jak v rovině metodické, tak
v rovině administrativní.
Součástí naší práce je také zveřejňování důležitých informací o projektu Šablon na webových stránkách
MAS Sedlčansko.
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Staňte se partnerem MAS
Partnerem MAS Sedlčansko se může stát každý, kdo je místně příslušný k území obsluhovaném MAS Sedlčansko, ať už zemědělec, soukromý podnikatel, obec, příspěvková organizace, nezisková organizace, nebo fyzická
osoba. Zájemce o partnerství podá vyplněnou Žádost o partnerství řediteli společnosti, kterou nalezne na webových stránkách MAS www.mas-sedlcansko.eu. O místní příslušnosti a přijetí za Partnera MAS
Sedlčansko rozhoduje Plénum partnerů MAS Sedlčansko. Partnerem MAS Sedlčansko se stanete uzavřením
Partnerské smlouvy.
Podmínky pro přijetí nových partnerů MAS Sedlčansko:
•
místní příslušnost – působení na území obsluhovaném MAS Sedlčansko
•
souhlas se zněním partnerské smlouvy a příspěvkem na provoz MAS Sedlčansko
•
zařazení se do jedné ze zájmových skupin MAS Sedlčansko
Bližší informace žadatelům o partnerství naleznete na webových stránkách www.mas-sedlcansko.eu nebo
je rádi poskytneme osobně, telefonicky či e-mailem.
Věříme, že jsme vám srozumitelně poskytli všechny informace, které považujeme v současné době za nejdůležitější. Naši pracovníci budou od 1.11.2017 osobně jednat se všemi starosty a vybranými subjekty v regionu
o možnostech čerpání dotací.
Pokud i vy máte zájem o finanční podporu na vaše projekty, postupujte touto cestou :
•
kontaktujte naši MAS
•
sledujte http://www.mas-sedlcansko.eu/
•
domluvte si konzultaci
Nezapomeňte, že od celkové výše čerpaných prostředků v tomto období se bude odvíjet výše dotací
na období od r. 2023!

MAS je tu pro vás.

18

INFOMAS – občasník vydávaný MAS Sedlčansko, o.p.s.

(vydání 1/2017)

