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Informace z MAS Rozkvět—
informační zpravodaj MAS
Rozkvět, z.s. je připraven
jako samostatný dokument
volně šiřitelný a využitelný
obcemi zájmového území
MAS Rozkvět a dalšími partnery za účelem prezentace
činnosti MAS, SCLLD a jednotlivých projektů.
Materiál je možné dále šířit
jako celek—příloha obecního
zpravodaje.
Obce i další partneři MAS a
média mohou dále využít
kterýkoliv z článků uvedených v tomto materiálu bez
omezení., s odkazem na
zdroj: MAS Rozkvět, z.s.

Když se řekne ….. evaluace SCLLD MAS Rozkvět
Během května a června 2019 proběhlo průběžné vyhodnocení plnění záměru strategie MAS střednědobá evaluace SCLLD MAS Rozkvět, z.s., dle platné metodiky. Celý dokument má nějakých 120 stránek, přesto doporučujeme k jeho prostudování všem, které rozvoj území MAS zajímá. Dokument samozřejmě naleznete na webových stránkách MAS.
Na základě výsledků můžeme konstatovat, že implementace SCLLD MAS Rozkvět doposud
probíhá velmi dobře, bez výrazných potíží a procesních či administrativních nedostatků.
Finanční a indikátorový plán SCLLD je reálné naplnit bez zásadních změn jednotlivých Programových rámců.
Dosavadní realizace jednotlivých PR SCLLD i implementace SCLLD jako celku jednoznačně znamená rozvoj zájmového území MAS Rozkvět ve všech strategických oblastech: LIDÉ - PODNIKÁNÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH - MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE,
s kontextu principů udržitelného rozvoje, partnerství či uplatňování rovných příležitostí.

Postup realizace SCLLD v 1. pololetí 2019
V Programovém rámci PRV bylo k 30.6.2019 podpořeno 59 projektů s alokací cca 20
milionů Kč, z toho 16 projektů je již proplaceno a u dalších 21 byla již zaregistrována Žádost o
platbu. Na tomto plnění se v 1. pololetí 2019 podílela další výzva pro žadatele (Výzva PRV č. 6)
s celkovou alokací 15,9 milionu Kč. Pro předkládání žádostí o dotaci bylo otevřeno 5 fichí – 1.
Mikropodniky, 2. Zpracování zemědělských produktů, 4. Lesnická technologie, 5. Krátké řetězce,
6. Cestovní ruch. V této výzvě bylo přijato celkem 12 projektů, k podpoře bylo vybráno 6 projektů . V rámci těchto projektů se 3 žadatelé zavazují, že vytvoří 2 pracovní místa (1 celý a 2 poloviční úvazky).
V rámci Střednědobé evaluace byla v Programovém rámci PRV navrhována optimalizace
v souvislosti se změnou metodiky PRV a novou možností využití čl. 20 PRV, ve prospěch
dosažení vyšších užitných efektů pro zájmové území MAS.
Na počátku roku 2019 došlo k úpravě finančního plánu v Programovém rámci IROP, dle reálného čerpání v jednotlivých Opatřeních. Vyhlášení výzev v opatření Sociální služby, Prorodinné služby a Školství je naplánované na závěr roku .
V Programovém rámci OP Zaměstnanost došlo počátkem roku 2019 ke zvýšení finanční alokace, díky úspěšnému čerpání finančních prostředků MAS v letech 2017-2018. Finanční přírůstek byl o celkovou částku 6 031 079,76 Kč u dvou Opatření: Sociální služby a sociální začleňování a Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity. Další změna v OPZ proběhla na konci srpna,
kdy byly přesunuty finanční prostředky ve výši 2 034 000,- Kč z Opatření Zaměstnanost v místě,
kde se dlouhodobě nedařilo čerpat, do Opatření Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity.
V únoru 2019 byla v OPZ vyhlášena a následně zadministrována ze strany MAS výzva č. 8 Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity III., podpořeny byly oba 2 předložené projekty. V opatření
Sociální služby a sociální začleňování byla opakovaně vyhlášena (05/2019) – Výzva OPZ č. 10
Sociální služby a sociální začleňování IV. a Výzva č. 11 Komunitní centra a komunitní sociální
práce II. Do výzvy č. 10 byl podán 1 projekt (výše celkových způsobilých výdajů činí 2 693 450,Kč) a probíhá zde administrativní kontrola ze strany MAS. Do výzvy č. 11 byla podána 1 žádost
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 253 000,- Kč a čeká se na závěrečné ověření způsobilosti ŘO OPZ.
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Uplatňování principů MA21 prostřednictvím SCLLD MAS
Průběžně MAS Rozkvět aktivně podporuje poradenstvím, koordinací při plánování i realizaci
aktivit a také praktickou technickou pomocí základní školy a mateřské školky působící v
zájmovém území MAS. Jedná se o tzv. animaci škol, a probíhá jako implementace Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Díky tomu jsme doposud pomohli našim školám k získání s administraci dotací z tzv. šablon, v celkové výši minimálně 15 mil. Kč, v různé
fázi rozpracovanosti jsou pak další neinvestiční projektové záměry škol za 20 milionů korun.
V průběhu roku jsme nadále pracovali na zavádění MA21, včetně organizaci veřejného fóra, tentokrát ve spolupráci s Obcí Chelčice, která je také členem NSZM. Řada přístupů MA21 se promítá také do implementace SCLLD - MAS Rozkvět podporuje projekty s pozitivním nebo alespoň
neutrálním vlivem k životnímu prostředí, aktivně i zprostředkovaně podporuje vytváření pracovních příležitostí v místě, intenzivně podporuje rozvoj sociálních služeb, přínosy pro zlepšení
rovných příležitostí a omezování diskriminace znamená také realizace projektů v oblasti prorodinných opatření a mimoškolních aktivit (OPZ), kde bude také využita zvýšená alokace z OPZ.

AVÍZO: FÓRUM STAROSTŮ

Na území MAS proběhnou 17. a 23. října 2019 jednání Fóra starostů. Předmětem jednání
budou nejen změny v Programovém rámci - PRV (článek 20) a schválené změny v IROP, ale také
aktuální informace o realizaci Strategie MAS Rozkvět, z.s. (SCLLD), - rozsah a termíny plánovaných výzev k podání žádostí o dotace v roce 2019-2020 a přehled dalších aktivit MAS v regionu.
Setkání proběhnou ve Vyšším Brodě a v Pištíně, registrace účastníků (starostové, nebo další
zástupci obcí zájmového území MAS) probíhá prostřednictvím webových stránek MAS nebo
telefonicky u pracovnic kanceláře MAS.

Představujeme připravovaný projekt spolupráce MAS Rozkvět
CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu
Projekt „ CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ se stane základem široké mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se doposud nacházejí krajiny významně ovlivněné působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu. Současně má
tato síť ambice získat prestižní označení Evropské dědictví (EHL) tak, aby bylo možno zdůraznit mimořádný význam krajiny cisterciáků pro evropskou historii.
Celkově se na mezinárodním projektu bude podílet 18 partnerů z Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska, Polska a Francie. Hlavním realizátorem projektu je Landkreis Bamberg (Bavorsko), smluvními partnery v projektu jsou MAS Rozkvět, z.s. (klášter Vyšší Brod, Jihočeský kraj), MAS Světovina, o.p.s. (klášter Plasy, Západočeský kraj), MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
(klášter Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina) a MAS Buchlov, z.s. (klášter Velehrad, Zlínský kraj). Pro
území ČR bude mít MAS Rozkvět, z.s. pozici koordinující MAS.
Významnou finanční podporu MAS Rozkvět, z.s. na spolufinancování vybraných aktivit projektu již
poskytl Jihočeský kraj, zapojené MAS budou žádat o finanční podporu realizace formou
projektu spolupráce LEADER ( implementace SCLLD). Kromě podrobné inventarizace krajiny
při realizaci také zaměříme pozornost na zvýšení hodnoty zapojených regionů z hlediska turismu,
vzniknou lokální historicko-turistické bedekry, návrhy mezinárodních cestovatelských tras, aplikace pro vizualizaci, propojit virtuální rozšířenou realitu se zážitkem z návštěvy kulturní krajiny.
Pokračování textu na str. 4 našeho Zpravodaje.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice II. (zkráceně MAP II ORP ČB), který realizuje MAS Rozkvět, z.s se
zapojením většiny základních a mateřských škol působících v regionu Českobudějovicka a dalšími spolupracujícími subjekty již od
poloviny roku 2018, pokračuje v roce 2019 prohlubováním procesů společného plánování . Jak vypovídá již sám název projektu, jedná se o ryze regionální záležitost, která současně musí reflektovat trendy a lokální specifika. Pravidla pro realizaci MAP ale
umožňují tento proces provádět velmi dynamicky, skutečně „akčně“.
Postupně dochází k aktualizaci dokumentace MAP a rozvoji kapacit i plánování na úrovni škol. Řízení procesu rozvoje a aktualizace
MAP probíhá prostřednictvím Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), v letošním roce doposud bylo zrealizováno 1 zasedání ŘV (06/2019),
který projednal a schválil další aktualizaci Strategického rámce MAP ORP ČB (SR MAP). Tento dokument je velmi důležitý, jedná
se o podmínku nutnou při podávání žádostí škol nebo jejich zřizovatelů o investiční dotace (IROP, IPRÚ, SCLLD MAS). Trvale připomínáme — a také zde v tomto článku - všem zřizovatelům a ředitelům škol, že je nutné zasílat informace o připravovaných investicích projektové kanceláři MAP II ORP ČB tak, aby mohl být jejich záměr do SR MAP zařazen a následně projednán a schválen při jednání ŘV MAP. Nejbližší jednání ŘV MAP proběhne koncem listopadu nebo počátkem prosince 2019, tak prosím neváhejte.
Na pravidelných setkáních probíhají také jednání všech Pracovních skupin (PS) - PS Financování, PS k podpoře čtenářské gramotnosti (PS ČG) a PS k podpoře matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (PS MG) , PS pro rovné příležitosti a k
řešení přechodů ve vzdělávání (PS RP), PS polytechnika, a PS Předškolní a neformálního vzdělávání. Z těchto jednání vychází řada
návrhů jednak na realizaci konkrétních akcí (především speciální vzdělávací akce pro ředitele škol nebo pedagogy), ale také na konkrétní opatření založená na vzájemné spolupráci škol nebo zapojení dalších expertů. Z těchto jednání také vyplynul návrh na rozšíření projektového týmu o další pracovníky, kteří se budou zabývat tématem klimatu ve školách a také koordinace administrace, především dotací.
Již v březnu bylo projektovým týmem dokončeno dotazníkové šetření v oblasti Rovných příležitostí. Agregované výsledky byly
projednány v PS Rovné příležitosti, ŘV MAP ORP a předány KAP (Krajský akční plán, kde budou shromážděna šetření ze všech ORP).
Tento dokument jsme také zveřejnili a můžete se s ním seznámit na našich webových stránkách www.mapvzdelavani.cz .
Prostřednictvím expertů byla prováděna podpora škol v plánování, která bylo obsáhle informačně nastartován již v únoru a březnu 201 celou sérií minikonferencí. Osobní účast ředitelů škol nebo jejich zástupců na těchto akcích byla více než 80%. Zapojené
školy zahájili zpracování vlastní reflexe školy, pro ankety je využíván web projektu a také probíhala místní šetření, po uskutečnění
série konferencí a na základě přímého oslovení škol byly jednotlivými školami nominováni do projektového týmu pověřené osoby
pro plánování na úrovni škol. Šetření potřeb škol bude dokončeno následně agregací dat, vypracováním SWOT analýzy a aktualizací
Analytické části dokumentu MAP , pro další použití.
Jak jsme se přesvědčili již v předchozích letech, pro kontakt s veřejností jsou nejúčinnější skupinové akce, v našem případě jsme zvolili ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) hojně navštěvovanou interaktivní akci Dobrodružství s technikou
(06/2019). Je nám potěšením, že jsem zde za dlouhodobou spolupráci s JHK obdržela MAS Rozkvět 1. komorovou hvězdu za
trvalou podporu rozvoje polytechnického vzdělávání, a také opakovanou podporu této akce .
Ve spolupráci s JHK také pokračuje podpora kariérního poradenství., s volbou další kariéry a vzdělávání pomáhá žákům a jejich rodičům (ale i jejich kariérovým poradcům a v neposlední řadě pedagogům) nový kariérní nástroj Salmondo; jednotlivé ZŠ obdržely
licence k užívání tohoto softwarového produktu a zásadním způsobem tak rozšířily své možnosti v kariérovém poradenství.

Projekt MAP II. ORP ČB tedy nabírá na obrátkách,
řada aktivit je teprve před námi. Aktuality, pozvánky
na semináře a kurzy, nabídky spolupráce i termíny
dalších akcí sledujte i nadále na našich webových
stránkách www.mapvzdelavani.cz.
Veškeré potřebné informace k projektu MAP II ORP
ČB Vám poskytnou:
ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažerka projektu
(telefon 773 187 564)
Mgr. Jana Rychlíková,
(telefon 723 645 097)

koordinátorka

projektu

Kancelář projektu MAP II ORP ČB: Žižkova 12,
České Budějovice (kancelář č. 502).

KONZULTACE :
Kancelář MAS poskytuje
veškeré konzultace
k implementaci SCLLD MAS
pro potenciální žadatele i
příjemce zdarma.

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
MAS:
Pondělí:

8:30 - 11:30
12.30 - 16:00

Úterý: po předchozí dohodě
Středa:

8:30 - 11:30
12:30 - 16:00

Čtvrtek: po předchozí dohodě
Pátek: po předchozí dohodě
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Projekt spolupráce LEADER—proč právě CISTERSCAPES?
Komunikace přípravy možné spolupráce na tématu propojení cisterciáckých krajin byla zahájena
již v červnu 2018, kdy byla hejtmanka Jihočeského kraje oslovena partnery z Bavorska s nabídkou
zapojení se do připravovaného mezinárodního projektu, jako region kde stojí Vyšebrodský klášter. Obdobně byly osloveny kraje Plzeňský (bývalý klášter Plasy), Vysočina (bývalý Žďár nad Sázavou) a Zlínský (bývalý klášter Velehrad). A protože v Bavorsku je většina projektového záměru financována z Programu LEADER, bylo nutné také v ČR zapojit do projektu místní
akční skupiny působící v těchto lokalitách . Proto Kraj k realizaci přizval naši MAS…. bohužel
česká pravidla Programu LEADER jsou značně omezená, takže část budoucích aktivit projektu
bude financována SCLLD MAS, a část ze zdrojů Jihočeského kraje, popř. dalších partnerů.
Zde je potřeba si připomenout, jak mimořádný význam měl cisterciácký řád při kolonizaci
a civilizaci západní i střední Evropy.
Založením cisterciáckého řádu v roce 1098 v burgundském Citeaux (Cistercium) začalo jedno
z nejdůležitějších náboženských reformních hnutí středověku. Základem cisterciáckých předpisů
se stala řehole sv. Benedikta, mniši hledali samotu a nezávislost na jakýchkoliv světských i církevních zásazích, a disciplína „ora et labora“ (modli se a pracuj) je zcela odlišila od ostatních řádů.
Svého evropského rozmachu mohl řád dosáhnout na tu dobu nezvyklou organizační strukturou –
soudržnost klášterů mezi sebou na principu přesně určeného napojení nových klášterů (filiace),
jednotné zadání (Carta Caritatis), péče opata z mateřského kláštera (vizitace) a každoroční setkávání všech opatů (generální kapitula) učinily z cisterciáckého řádu první evropskou síť.
Ve 12. a 13. století byli cisterciáci nejdůležitějším mnišským řádem ve Střední Evropě co se týče
náboženství a spirituality, kláštery hrály také stále významnější roli jakožto hospodářské a obchodné jednotky a staly se v řadě regionů nositeli kolonizace a následné civilizace. Ne jinak tomu
bylo v Čechách a na Moravě.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
A ANKETY:

Své dotazy i odpovědi na
ankety zasílejte vedoucí pracovnici kanceláře MAS Rozkvět pí. Hůrské
(kancelar@masrozkvet.cz)

nebo přímo pracovnici pro
implementaci Programového
rámce IROP a Programového
rámce OPZ SCLLD
pí. Fakenbergové
(fakenbergova@masrozkvet.cz).

U žádného jiného středověkého řádu nehrál výběr místa pro založení kláštera tak podstatnou roli
jako u cisterciáků, statuta předepisovala ústranní a odlehlost. Soběstačné zemědělství a samozásobení se mělo odehrávat v blízkém okolí kláštera, rozhodující v tomto směru byla použitelnost
tekoucí vody, pozemky pro polní hospodářství, chov dobytka a ovocnářství nebo vinařství. Rovněž
potřebný les byl většinou k dispozici ihned nebo vnikl z klášterní iniciativy. Požadavek řádových
pravidel na odloučenosti i způsob života podpořený prací vlastních rukou dal vzniknout specifické
klášterní krajině, která se zrodila v dosahu klášterního vlivu.
Tak se mohl ve velmi krátké době rozšířit po takřka celé Evropě specifický typ cisterciáckého vlivu
na okolní prostor. I přes všechny odlišnosti přírodního prostředí a kulturní rozdíly prosvítá základní struktura těchto stop v krajině, a to až do dnešních dní. Dokonce i v případě, že je klášter již
několik staletí zrušený. Poznávacími znameními pro tuto klášterní krajinu jsou především promyšlený vodní systém sloužící k zavodňování i odvodňování kláštera i jako zdroj energie (mlýn) a
rozsáhlé rybníkářství vzhledem k postním předpisům v jídle, specializované hospodářské dvory
(grangie) s odpovídající velikostí půdních parcel pro obdělávání polí i chov dobytka tvořící základ
klášterního hospodářství, rozsáhlé lesní porosty sloužící jako zásobárna stavebního i palivového
dříví, vinařství pro liturgické potřeby, ale i obchod, v regionech pro víno nevhodných pěstování
ovoce či chmele, a také městské dvory, které zajišťovaly odbyt přebytků na trzích.
Především v období baroka vznikaly působením jednotlivých cisterciáckých klášterů také sakrální
krajiny s božími muky, polními kříži, sochami sv. Jana Nepomuckého i Panny Marie, kalváriemi,
zastaveními křížové cesty, kaplemi i poutáni kostely. Takováto krajina měla působit i na nitro člověka, úzce souvisela s péčí o lidovou zbožnost. Tam, kde to bylo možné, byly sakrální stavby ovlivňující okolní krajinu propojeny lineárními cestami, osázené stromovými alejemi a lemované božími muky jakožto znameními cesty i pobožnosti. Cisterciáci v Čechách a na Moravě také „objevili“
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a jsou „zodpovědní“ za mnohé krajinné skvosty křesťanské víry, mezi nimiž vyčnívají barokní a rokoková díla, jako je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. A právě touto krajinou, ovlivněnou působením řádu, se budeme ve spolupráci s partnery
zabývat v rámci projektu spolupráce LEADER.

