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MAP II ORP ČB - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání na
Českobudějovicku pokračuje
Od června 2018 se naplno opět rozbíhá tzv. místní akční plánování rozvoje vzdělávání v regionu
Českobudějovicko. V příštích 4 letech se tak při různých příležitostech budete setkávat
s projektem, který zkráceně nazýváme „MAP II ORP ČB“. Projekt obsahově navazuje na předchozí fázi, když pilotní ověření této metody komunikace, spolupráce a plánování na regionální
úrovni v oblasti základního školství a předškolní výchovy probíhalo v předchozích 2 letech. Projekt MAP I. ORP ČB si kladl za cíl ověřit využití některých metod komunitního plánování na regionální úrovni, vytvořil prostor pro další budování udržitelného systému komunikace mezi školami,
jejich zřizovateli, a také dalšími vzdělávacími organizacemi a institucemi - tedy aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. V letech 2015-2016 také proběhlo zjišťování situace v oblasti plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol, postupně docházelo k vytváření
partnerství mezi jednotlivými školami i vyšší míře zapojování zřizovatelů škol do plánování rozvoje v oblasti školství a zahájení širší komunikace s dalšími subjekty z oblasti vzdělávání. Jedním
z výstupů projektu MAP I. tak bylo společné vytvoření společného strategické plánu, který má
následně pomoci při plánování investičních a neinvestičních záměrů – nejen škol.
Realizátorem projektu MAP II ORP ČB bude opět MAS Rozkvět, z.s., ve spolupráci mj. se Statutárním městem České Budějovice, ostatními místními akčními skupinami působícími na Českobudějovicku a dalšími subjekty, například Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity c Českých Budějovicích a Jihočeskou hospodářskou komorou. Na Českobudějovicku v současnosti působí celkem
105 základních a mateřských škol a do projektu MAP II ORP ČB se již v přípravné fázi přihlásilo
91% z nich.

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.

Co nového by měl tento projekt přinést? Především dojde k postupné realizaci dílčích neinvestičních záměrů spolupráce škol, tak jak byly navrženy v MAP I.. Bude pokračovat společné plánování na místní a regionální úrovni, prohloubí se odborné diskuze ke klíčovým oblastem vzdělávání
a tématům školství na místní a regionální úrovni s možností neprodleného řešení společných návrhů tzv. zdola.
Zapojené školy nově získají také odbornou pomoc při sestavování vlastních projektů a plánů na
úrovni individuálních konzultací; zde předpokládáme nejen další zvýšení efektivity čerpání různých dotací a využívání jejich výstupů, ale také usnadnění realizace operativních opatření založených především na spolupráci škol navzájem a také spolupráci škol s dalšími organizacemi působícími v oblasti vzdělávání.
Jedněmi z prvních akcí, které proběhly v rámci projektu MAP II ORP ČB, byl soubor přednášek
„etiketa nezřídka, naše první vizitka“ vedené expertem a průvodcem světem společenské etikety a
vybraného chování p. Holatou, a prezentací na zážitkové výstavě Dobrodružství s technikou; MAS také
zajistila dopravu pro žáky některých škol na tuto
akci.
Více informací o projektu i principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete na
www.mapvzdelavani.cz a postupně také na nově
zřízeném facebookovém profilu. Konzultace k projektu poskytuje hlavní manažerka projektu pí. Krejčíčková, telefon 773 187 564, a koordinátorka projektu pí. Rychlíková, telefon 723 645 097.
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MAS poskytuje konzultace školám při realizaci tzv. šablon

ŠABLONY

ŠABLONY I

ZŠ a ZUŠ Zliv
MŠ Zliv

ŠABLONY II
913 479,00 Kč

nežádali

1 890 600 Kč
627 500 Kč

ZŠ a MŠ Hořice na Šumavě

292 299,00 Kč

972 500 Kč

ZŠ a MŠ Nová Pec

467 987,00 Kč

815 200 Kč

ZŠ Lhenice

610 783,00 Kč

1 040 000 Kč

MŠ Lhenice

368 896,00 Kč

492 500 Kč

1 042 276,00 Kč

1 565 700 Kč

489 048,00 Kč

824 900 Kč

1 056 874,00 Kč

1 391 100 Kč

ZŠ Horní Planá+Domov

240 420,00 Kč

345 000 Kč

ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví

581 332,00 Kč

964 000 Kč

ZŠ a MŠ Loučovice

850 559,00 Kč

1 236 500 Kč

ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

565 908,00 Kč

916 000 Kč

ZŠ a MŠ Frymburk

849 228,00 Kč

1 469 500 Kč

ZŠ a MŠ Dříteň
ZŠ a MŠ Ktiš
ZŠ a MŠ Horní Planá

ZŠ a MŠ Olešník

nežádali

ZŠ a MŠ Vyšší Brod
ZŠ a MŠ Zahájí

951 100 Kč
1 108 700,00 Kč

žádost nebyla schválena

1 608 000 Kč
873 500 Kč

MŠ Sedlec

257 496,00 Kč

357 500 Kč

MŠ Chelčice

282 816,00 Kč

392 500 Kč

MŠ Čejkovice

249 686,00 Kč

340 000 Kč

MŠ Dasný

nežádali

355 000 Kč

MŠ Pištín

nebyla možným žadatelem

365 000 Kč

MŠ Malovice

242 192,00 Kč

375 000 Kč

Celkový objem peněz

10 229 559 Kč

20 168 600 Kč

MAS Rozkvět, z.s. realizuje také animaci škol, to znamená že školám ve svém zájmovém území
poskytuje zdarma konzultace při přípravě a administraci dotací z tzv. šablon. V současnosti již
finišuje realizace projektů v rámci ŠABLONY I. , což je nejvíce administrativně náročná fáze. Díky
této podpoře ze strany MAS mohly školy vyčerpat více než 10 milionů korun. Současně je potřeba
se připravit na ŠABLONY II. tak, aby volba využití nabídky podpory co nejlépe vyhovovala potřebám školy. Nově mohou tyto dotace čerpat také ZUŠ a školní družiny. V této dotační vlně je pro
naše školy připraveno více než 20 milionů korun. Animaci zajišťuje pracovnice MAS pí. Vopálková.
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Programový rámec PRV SCLLD MAS Rozkvět obsahuje 7 opatření (fichí) s celkovou alokací dotace 39.473.283 Kč; v 1. polovině
roku 2018 byla vyhlášena a zadministrována výzva pro všechna opatření s výjimkou opatření MAS – Spolupráce (projektový
záměr MAS je připravován); dále byla v 06/2018 vyhlášena další výzva o shodném rozsahu opatření.
Dne 3.4.2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Rozkvět, z.s. ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo zaregistrováno v 5 z 6 vyhlášených fichí celkem
26 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 12 896 183,- Kč. Ve fichi č. 1 – Mikropodniky byly podpořeny 3 projekty. Ve fichi č. 2
- Zpracování zemědělských produktů byly podpořeny 2 projekty. Ve fichi č. 3 – Zemědělské podniky bylo podpořeno 15 projektů. Ve
fichi č.4 – Lesnické technologie byly podpořeny 2 projekty. Ve fichi č. 6 – Cestovní ruch byl podpořen 1 projekt. Nevybrány k podpoře
byly celkem 3 projekty, které nesplnily formální náležitosti a přijatelnosti.
V rámci této výzvy byly podpořeny projekty dotací v celkové výši 9.286.433,-- Kč. V rámci podpořených projektů v této výzvě bude
vytvořen vznik celkem 3,19 pracovních míst.
Dne 15.6.2018 byla vyhlášena výzva PRV č.5, celková výše dotace pro Výzvu č. 5 PRV je 20 000 000,- Kč, žadatelé mohou předkládat
ve výzvě své projekty v rámci fichí č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 16.7.2018.
V 1. polovině roku 2018 byla dokončena administrace výzev OPZ SCLLD vyhlášených v roce 2017 pro implementační opatření
Sociální služby a sociální začleňování – výzva č. 2 Sociální služby a sociální začleňování, ve které byl vybrán 1 projekt, a výzva č. 3
Komunitní centra a komunitní sociální práce, ve které byl vybrán také 1 projekt; na základě požadavku ŘO bylo doplněno resp.
opakováno hodnocení na úrovni MAS, právní akt k oběma projektům byl vydán v 04/2018.
Celková výše poskytnutých dotací v rámci této výzvy činí 3.885.942,51 Kč; z celkové alokace na toto opatření zbývá tedy ještě více než
2,9 mil. Kč, výzva na tuto alokaci bude zveřejněna a administrována v následujícím monitorovacím období (výzva č.7 OPZ SCLLD MAS
Rozkvět).
Dále byla v 1. polovině roku 2018 vyhlášena a zadministrována výzva v opatření Zaměstnanost v místě OPZ SCLLD, jejích opakované vyhlášení bylo dále připraveno pro období 2. pololetí 2018 z důvodu, že předložený projekt nebyl podpořen v rámci věcného
hodnocení; opakovaná výzva na tuto alokaci 3.265.000,-- Kč bude vyhlášena a zadministrována v následujícím monitorovacím období
(výzva č.6 OPZ SCLLD MAS Rozkvět).
Dále byla vyhlášena a zadministrována výzva v opatření Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity, alokace výzvy: 1.241.390,- Kč. V rámci této výzvy byly podány 2 projekty, které prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením, správní rada MAS doporučila k financování dle bodového hodnocení výběrové komise jednu žádost, druhá žádost
byla zařazena mezi náhradní projekty a to z důvodu, že v rámci výzvy MAS bylo podáno více žádostí, než vyhrazené finanční prostředky na tuto výzvu dovolují podpořit. Závěrečné ověření způsobilosti ze strany OPZ proběhlo bez připomínek a vybranému projektu bylo
zasláno Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře, rozpočet projektu je 1.152.750,--Kč. Alokace na toto opatření programového
rámce OPZ SCLLD MAS Rozkvět je tudíž téměř celá vyčerpaná, zbývá 88 640 Kč.
V 1. polovině roku 2018 byla dokončena administrace výzev IROP vyhlášených v roce 2017, a to pro 3 implementační opatření – Sociální služby, Prorodinné služby a Školství, nadále probíhá administrace opatření Památky.
V rámci vyhlášené výzvy č.1 IROP - Školství bylo vybráno 5 projektů, celková výše poskytnutých dotací činí 8.503.803,62 Kč.
Ve výzvě IROP č. 2. Prorodinné služby byl přijat 1 projekt, celková výše poskytnutých dotací činí 922.635,25 Kč.
Ve výzvě IROP č. 3 Sociální služby a sociální začleňování bylo přijato 5 projektů v celkové alokaci 8,2 mil Kč, z důvodu opakovaných
závad v systému MS2014+ a pochybení žadatelů při odstraňování nedostatků byla u 2 projektů ukončena administrace. Celková výše
poskytnutých dotací činí 1.199.675,20 Kč.
V opatření Památky byl přijat 1 projekt, celková výše požadované dotace činí 4.275.000,--Kč; u projektu zatím není dokončena administrace na úrovni ŘO a není vydán právní akt.

Projekt implementace
SCLLD MAS Rozkvět je
dotačně podpořen
z IROP.

KONZULTACE :

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

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
MAS:
Pondělí:

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

Úterý:
dohodě

po předchozí

Středa:

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

Čtvrtek:
dohodě

po předchozí

Pátek:
dohodě

po předchozí
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Animace zájmového území MAS Rozkvět—okénko z akcí
19.2.2018 proběhl v Českých Budějovicích VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ. MAS Rozkvět,
z.s. zde prezentovala SCLLD MAS. Návštěvníkům stánku jsme zodpověděli veškeré dotazy ohledně
možnosti realizací jejich připravovaných projektů či projektových záměrů.
20.3.2018 proběhlo TÉMATICKÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ IMPLEMENTACE SCLLD Svazku obcí Blata
v Kulturním domě ve Zlivi. Pracovnice pro animaci zde podala zúčastněným podrobné informace o
dokumentu SCLLD MAS Rozkvět, který obsahuje celkem 3 implementační Programové rámce –
PRV, OPZ a IROP, ze kterých jsou finančně podporovány realizace individuálních projektů
v regionu MAS. Dále byl představen plán výzev pro rok 2018 a vyhodnocení realizovaných výzev
SCLLD v roce 2017. Řada dotazů směřovala k programovému rámci PRV, v roce 2017 byla v PR
PRV vyhlášena výzva s 5 opatřeními z celkového počtu 7, a to: Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické technologie a Cestovní ruch, obdobně je plánováno vyhlášení nejméně 1 výzvy na rok 2018. Důležitým bodem jednání byla podpora aktivit Prorodinné služby a mimoškolní aktivity v OPZ, a jejich investiční obdoba v IROP.
27.-28.3.2018 v rámci KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU Turistické oblasti PodKletí, která zahrnuje také významnou část území regionu MAS Rozkvět, byla představena prezentace připravované
výzvy v rámci SCLLD - Programový rámec PRV, Fiche 6- Cestovní ruch. Konferenci organizovala
destinační společnost Jihočeský venkov, z.s. .
V rámci konference proběhlo také další PRACOVNÍ SETKÁNÍ S RAKOUSKÝMI PARTNERY z regionů LAG Sterngartl Gusental a LAG Donau Böhmerwald, kdy se hlavně
řešily otázky možností další spolupráce.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE:

Své dotazy zasílejte vedoucí
pracovnici kanceláře
MAS
Rozkvět pí. Hůrské
(kancelar@masrozkvet.cz) nebo
pracovnici pro implementaci
Programového rámce IROP a
Programového rámce OPZ SCLLD
pí. Fakenbergové
(fakenbergova@masrozkvet.cz).
Animaci území MAS a animaci
škol zajišťuje pí. Vopálková
(vopalkova@masrozkvet.cz).

Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo na obecním úřadě v
Chelčicích další plánované TÉMATICKÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ IMPLEMENTACE SCLLD. Předmětem
diskuze byly mj. možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkov (PRV), animační pracovnice
podala informace o tom, že v roce 2017 byla v PR PRV vyhlášena výzva s 5 opatřeními z celkového
počtu 7; a to: Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické
technologie a Cestovní ruch, stejná opatření budou podporována také v roce 2018, dotazy
k možnostem financování záměrů obcí (otázka diskutovaných změn PRV a následně také SCLLD
MAS Rozkvět v tomto smyslu). Důležitým bodem jednání byla animace škol na území MAS a jejich
zapojení do projektu šablony I a seznámení s finančním rámcem v rámci výzvy šablony II.
Ve středu 20. června 2018 proběhlo ve venkovních prostorách
navazujících na objekt Obecního úřadu Obce Pištín a také MŠ
Pištín další plánované TÉMATICKÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ
IMPLEMENTACE SCLLD spojené s informováním o realizovaných projektech, podpořených ze SCLLD.
Důležitým bodem akce byla prezentace projektu nazvaného
Programy pro děti zaměstnaných rodičů z Pištína a okolí, který
bude realizován v rámci finanční podpory z Opatření Programového rámce OPZ, zaměřeného na podporu prorodinných
opatření a mimoškolní aktivity,
který bude realizovat zdejší
MŠ Pištín, a také synergického
projektu Obce Pištín, díky
kterému vzniká zázemí pro
volný čas dětí. Akce se zúčastnili také zástupci vedení obce a
MŠ, kteří podali také osobně
informace o podpoře ze
SCLLD a přínosech realizace
projektů.
M.Vopálková

