Příloha s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU, slouží jako
detailní popis aktivit a stavu realizace projektu OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje za období 1. etapy projektu od 1. 6. do 15. 10. 2016.

V rámci 1. etapy byly realizovány tyto aktivity:
1. Administrace projektu: v rámci projektu docházelo k průběžné administraci projektu ze strany
administrátorky projektu OPTP Veroniky Foltýnové, která měla na starosti zajištění správného průběhu
čerpání, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele
dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, komunikaci a konzultace s
manažery OPTP, publicitě projektu a veškeré administrativě s projektem spojené.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: byl zřízen 4 členný expertní tým na DPČ (Jan Florian, Bohuslava Zemanová, Markéta
Dvořáková, Markéta Pošíková), který zajišťoval níže uvedené činnosti. Dále v rámci aktivity pracoval na
pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár.

6/2016
Jan Florian  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
2. 6.

schůzka s náměstkyní Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Olgou Letáčkovou a ředitelkou
Odboru správy monitorovacího systému RNDr. Blankou Fischerovou  diskuse k fungování
MS2014+ pro CLLD

10. 6. prezentace aktuálních informací na semináři LEADERfest Karlova Studánka
13. 6.; 23. 6. účast na školení školitelů pro CSSF 14+ Praha
14. 6. prezentace aktuálních informací členům Výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Praha
16. 6. účast na setkání zemí V4 k Integrovaným nástrojům na Ministerstvu pro místní rozvoj,
prezentace CLLD a Národní sítě Místních akčních skupin ČR
29. 6. účast na Platformě CLLD Praha
Průběžně: komunikace ohledně úvodního školení CSSF 14+ pro MAS; komunikace ohledně školení
školitelů s Ministerstvem pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacího systému, zpracování
přehledu závad/nedostatků/chyb MS2014+ zjištěných MAS a předání na Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor regionální politiky; příprava a tvorba podkladů pro jednání.

Bohuslava Zemanová  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
17. 6. jednání pléna krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje, předání informací
Průběžně: připomínkování přímé výzvy IROP; zhodnocení výzvy IROP č. 14 z pohledu zpracovatele
žádosti o podporu; připomínkování přípravy výzvy SC 2.1 Podpora infrastruktury komunitních center
IROP; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Dvořáková  expert pro operační program OP Zaměstnanost
Průběžně: konzultace programových rámců OPZ jednotlivých místních akčních skupin (Přemyslovské
Střední Čechy, Podbrdsko a další); komunikace se Středočeským krajem  nastavování výzev místních
akčních skupin na sociální služby; studium a připomínkování dokumentů Ministerstva práce
a sociálních věcí k výzvám místních akčních skupin; komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí
 předávání informací o přístupu krajů k výzvám MAS na sociální služby  velká obtížnost až nemožnost
vypsat výzvy na sociální služby; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Pošíková  expert pro operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
14. 6. účast na Výboru Národní sítě Místních akčních skupin  diskuse se zástupci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
15. 6. účast na monitorovacím výboru operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
23. 6. spolupořádání (s Agenturou pro sociální začleňování) vzdělávání pro MAS  neziskové
organizace v Místních akčních plánech na Úřadu vlády Praha
Průběžně: odpovídání otázek na Šablony a Místní akční plány členům Národní sítě Místních akčních
skupin; komunikace s Národním institutem dalšího vzdělávání; příprava dopisu pro Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy  získání statistických dat dle zákona 106/1999 Sb; příprava a tvorba
podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
13. 6. absolvování školení školitelů systému CSSF 14+
21. 6. účast na školení k OPTP
Průběžně: aktualizace údajů v databázi místních akčních skupin (databaze.nsmascr.cz); analýza využití
alokace místních akčních skupin v jednotlivých OP; analýza nastavení indikátorů; konzultace problémů
s MS2014+; správa seznamu proškolených v systému CSSF 14+; registrace zástupců MAS do CSSF 14+.

7/2016
Jan Florian  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
12. 7. prezentace aktuálních informací členům Výboru Národní sítě Místních akčních skupin
v Olomouci
20. 7. Platforma CLLD
Průběžně: shromáždění a zaslání připomínek k IROP 4.2 na ŘO IROP; seznámení se s příručkou pro MAS
vydanou Operačním programem životní prostředí  Agentury ochrany přírody a krajiny, rešerše

požadavků na publicitu ve vztahu k IROP a zpracování podnětu pro ŘO IROP ve vztahu k SC 4.2,
zpracování komentářů a doporučení k revizi Specifických pravidel IROP 4.2, zpracování podkladu k
diskusi o postupu hodnocení integrovaných projektů na MAS a předání MMR
 ORP, ověření funkcionality zobrazování stavů hodnocení SCLLD v ISKP a zpracování informace pro
MMR  ORP, informování MAS o dostupných informacích ke stavu hodnocení a o reakcích MMR na
zaslané dotazy/žádosti.
Bohuslava Zemanová  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
12. 7. účast na výboru Národní sítě Místních akčních skupin
Průběžně: konzultace režií (IROP 4.2) a jejich dokladování; připomínkování přímé výzvy IROP;
připomínkování přípravy výzvy SC 2.4 IROP.
Markéta Dvořáková  expert pro operační program OP Zaměstnanost
Průběžně: konzultace programových rámců OPZ jednotlivých MAS; komunikace se Středočeským
krajem  nastavování výzev MAS na sociální služby, studium a připomínkování dokumentů MPSV
k výzvám MAS; komunikace s MPSV  předávání informací o přístupu krajů k výzvám MAS na sociální
služby; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Pošíková  expert pro operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Schůzka na Generálním ředitelství Úřadu práce  podpora vzdělávání MAS - POVEZ II
Průběžně: příprava dopisu na MŠMT  neproplácení zálohových plateb některým MAS, jež zpracovávají
MAP; průběžné odpovídání otázek na Šablony a MAP členům NS MAS, komunikace s Národním
institutem dalšího vzdělávání; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
Průběžně: analýza žádostí na režie; monitorování stavu administrace SCLLD; konzultace problémů
s MS2014+.

8/2016
Jan Florian  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
10. 8. jednání s náměstkem Náměstek ministryně pro evropské programy v Sekci evropských
programů Mgr. Zdeňkem Semorádem a ředitel Odboru regionální politiky Ing. Davidem
Koppitzem  diskuse k hodnocení SCLLD; zpracování zprávy z jednání pro MAS
17. 8. Platforma CLLD
Průběžně: zpracování přehledu aktivit, zpracování a kompletace připomínek k IROP 4.1 aktivity
"doprava" a předání na ŘO IROP; vyjádření k navrhovaným úpravám MS2014+; příprava a tvorba
podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
Průběžně: připomínkování přímé výzvy IROP; připomínky k Specifickým pravidlům IROP 4.1  1.2;
připomínkování PRACOVNÍ POMŮCKA PRO MAS Hodnocení integrovaných projektů, předkládaných do
výzev MAS, OP Zaměstnanost.

Markéta Dvořáková  expert pro operační program OP Zaměstnanost
Průběžně: Konzultace programových rámců OPZ jednotlivých MAS; komunikace se Středočeským
krajem  nastavování výzev MAS na sociální služby; studium a připomínkování dokumentů MPSV
k výzvám MAS; komunikace s MPSV.
Markéta Pošíková  expert pro operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
10. 8. účast na koordinační schůzce krajské akční plány/místní akční plány/MŠMT pod vedením Mgr.
Stanislava Tvaroha pověřeného vedením Odboru administrace IPs a regionálního školství - 46
Průběžně: odpovídání otázek na Šablony a MAP členům NS MAS, komunikace s NIDV; příprava a tvorba
podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
Průběžně: aktualizace údajů v databázi MAS (databaze.nsmascr.cz); analýza průběhu hodnocení
žádostí o podporu SCLLD; monitorování stavu administrace SCLLD; konzultace problémů s MS2014+;
řešení problému s žádostí v MS2014+, vyřešeno přes Service desk.

9/2016
Jan Florian  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
5. 9.

setkání územních partnerů v Pardubicích

13. 9. prezentace aktuálních informací členům Výboru NS MAS v Praze; formulace dotazu na CRR;
setkání s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou ve Žluticích  debata k rozšíření CLLD
v PRV
16. 9. Platforma CLLD
27. 9. účast na školení školitelů pro CSSF 14+ na Okrasní správě sociálního zabezpečení v Praze,
pracovní schůzka se zástupci Oddělení hodnocení projektů organizačních složek státu, řešení
komunikace, spolupráce v rámci 4.2 s Ing. Helenou Miškovicovou, ředitelkou sekce
administrace programů Centra pro regionální rozvoj ČR a Ing. Petrem Kloučkem z oddělení
hodnocení projektů organizačních složek státu Centra pro regionální rozvoj ČR.
Průběžně: zpracování přehledu vydání/změn dokumentů a metodik pro MAS – časová osa; komunikace
s MMR  OSMS ke školení školitelů; zpracování a kompletace připomínek k PRV 19.2.1.; zpracování
a kompletace připomínek k PRV 19.3.1.; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
13. 9. účast na výboru Národní sítě Místních akčních skupin
20. 9. účast na workshopu pro krajské sdružení místních akčních skupin  implementace
integrovaných strategií CLLD
27. 9. pracovní schůzka se zástupci Oddělení hodnocení projektů OSS, řešení komunikace, spolupráce
v rámci 4.2 s Ing. Helenou Miškovicovou, ředitelkou sekce administrace programů Centra pro
regionální rozvoj ČR a Ing. Petrem Kloučkem z oddělení hodnocení projektů organizačních
složek státu Centra pro regionální rozvoj ČR.

Průběžně: připomínkování pravidel 19.2.1., 19.3.1.; poradenství a konzultace při realizaci projektu
OPTP (rozpočet, MS 2014+), příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Dvořáková  expert pro operační program OP Zaměstnanost
13. 9. účast na Výboru NS MAS, projednání nejbližších aktivit týmu CLLD
30. 9. účast na workshopu Solidární a solidární ekonomika - komunikace se zástupci sekce CLLD při
OPZ , environmentální sociální podnik
Průběžně: poradenství a konzultace programových rámců OPZ pro MAS; studium připomínkovaných
dokumentů z ostatních OP; komunikace s TESSEA  poradenství pro MAS sociální podniky; příprava
a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Pošíková  expert pro operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
13. 9. účast na Výboru NS MAS
22. 9. zasedání Monitorovacího výboru OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Průběžně: vypořádávání připomínek OP Výzkum, vývoj a vzdělávání x IROP  školní poradenská
zařízení; sestavení dopisu pro ředitelka odboru OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  informace
o problémech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání x IROP; vypořádávání připomínek PS Vzdělávání k dopisu
ředitelce a finalizace připomínek k realizaci spolupráce OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a IROP; příprava
a tvorba podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
15. 9. účast na školení CSSF 14+
Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD; konzultace problémů s MS2014+;
monitorování stavu administrace SCLLD; analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD.

do 15. 10. 2016
Jan Florian  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
5.  6. 10. účast na jednání Národní stále konference (NSK) Poděbrady; aktualizace a dopracování
postupu školení MAS v CSSF; zpracování přehledu chyb v ISKP a předání MMR-ORP
11. 10.

jednání na CRR k IROP 4.1 a nastavení komunikace s Metodiky CLLD  paní Kejklíčková

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
5.  6. 10. účast na jednání NSK Poděbrady
11. 10.

jednání na CRR k IROP 4.1 a nastavení komunikace s Metodiky CLLD s Ing. Markétou
Kejklíčkovou z Centra pro regionální rozvoj ČR

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání.

Markéta Dvořáková  expert pro operační program OP Zaměstnanost
1. 10. účast na workshopu Solidární a solidární ekonomika  komunikace se zástupci sekce CLLD při
OPZ , environmentální sociální podnik
5. 10. účast na jednání Národní stále konference Poděbrady
Průběžně: připomínky k přehledu provedení změn ve výzvě OPZ včetně příloh; připomínky k výzvě IROP
pro MAS  zvýšení kvality a dostupnosti IROP; připomínky ke specifickým pravidlům IROP pro MAS
 zvýšení kvality a dostupnosti IROP; poradenství a konzultace programových rámců OPZ pro MAS;
příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Pošíková  expert pro operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
5.  6. 10. účast na jednání Národní stále konference Poděbrady
7. 10. setkání zpracovatelů MAP Středočeského kraje
Průběžně: Interní postupy MAS – tvorba přehledu pro NS MAS k dalším zpracování, příprava a tvorba
podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTPM
Průběžně: monitorování stavu administrace SCLLD; konzultace problémů s MS2014+; příprava na
školení školitelů v systému CSSF14+ v Karlovarském kraji; analýza průběhu hodnocení žádostí o
podporu SCLLD

Za NS MAS zpracovala administrátorka projektu Veronika Foltýnová

