Národní síť Místních akčních skupin České republiky
pořádá v rámci Projektu na podpůrné aktivity pro vznik
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

ŠKOLENÍ
společné metodiky tvorby SCLLD
včetně její implementace
Školení je podpořeno z OPTP

Školení se koná v termínech:
22. – 23. 5.

Luhačovice (preference MAS OL, ZL, MS)

29. – 30. 5.

Vodňany (preference MAS JČ, PL, KA, část SČ)

3. – 4. 6.

Hlinsko (preference MAS PA, VY, JM)

9. – 10. 6.

Jizerka - obec Kořenov (preference MAS US, KH,LI, část SČ)

PROGRAM:
První den

Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

prezence od 8:30, začátek v 9:30 (plánované ukončení v 18:00)
Účastníci školení obdrží podkladové materiály při prezenci.
1. Zahájení školení a úvod (Špiková)
‐

představení projektu NS MAS, informace ke zdárné realizaci projektu v OPTP

2. Nastavení společné řeči (Špiková, Pošmurný)
‐

slovníček pojmů a harmonogram (dle dostupných podkladů)

3. Postup zpracování SCLLD a akční plán MAS (Pošmurný)
‐
představení aktuální verze doporučujícího Manuálu pro tvorbu SCLLD 2014‐2020 a
souvisejícího Metodického pokynu pro integrované nástroje
‐

společná diskuze k předávání zkušeností s tvorbou strategií

Druhý den Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
začátek v 8:30 (plánované ukončení v 14:00)
4. Implementace SCLLD a s tím související implementační struktura MAS jako součást SCLLD (Florian,
zástupce MZe a SZIF)
‐
představení požadavků, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o
splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD
‐

společná diskuze nad dostupnými materiály

‐

popřípadě rozdělená diskuze zvlášť pro spolky a o.p.s. či ústavy nebo z.s.p.o.

5. Možný další bod dle návrhu regionu

‐
vzdělávání/školení realizačního týmu, partnerů v oblasti integrovaných strategií a jejich
aplikace, v projektovém řízení, v procesním a programovém řízení, ve strategickém řízení, evaluacích,
monitoringu, hodnocení apod.

Cílem dvoudenního školení je seznámení se s postupy tvorby SCLLD na základě výměny zkušeností a dobré
praxe, možnost diskuze nad tématy, rozpracovanými strategiemi, předávání zkušeností se zpracováním a
případně i výsledky uskutečněných prací. Možná je také práce (v části semináře) v jednotlivých skupinách
například po tématech.
Cílová skupina:

zástupci MAS zpracovávající SCLLD, plán proškolení 2 osob na MAS, maximálně však
100 účastníků na jedno školení!

