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 registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080 za období
2. etapy projektu od 16. 10. 2016 do 31. 3. 2017.

V rámci 2. 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 aktivit projektu a indikátorů, plnění povinností spojených s projektem v souladu
s aktuální metodikou poskytovatele dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších
zaměstnanců, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, kontrolu dodržování publicity projektu
a veškeré administrativě s projektem spojené.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů:
Ke konci roku 2016 byla využita skupina odborníků za Operační programy (Operační program Věda,
výzkum a vzdělávání, Integrovaný regionální Operační program, Operační program Životní prostředí,
Operační program Zaměstnanost, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a
tým odborníků na komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) na DPP (dle tabulky). Jejich hlavními úkoly
bylo plnění úkolů projektu NS MAS k ESI fondům 2014-2020 vyplývajících z realizace aktivit projektu,
připomínkování dokumentů k nastavení CLLD, seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou
implementací CLLD na území České republiky, osvěta zástupců ŘO o CLLD a MAS, příprava podkladů za
NS MAS na jednání monitorovacích výborů a dalších jednání vč. souvisejících pracovních skupin a účast
na těchto jednáních.
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Odborníci na Operační programy a komunitně vedení místní rozvoj prováděli aktivity samostatně nebo
se účastnilo víc odborníků zároveň to při připomínkování dokumentů např.:
-

OP Z - text výzvy 03 16 47 vč. příloh s názvem Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně
vedeného místního rozvoje – průběžná výzva

-

OP Z - připomínkování projektových žádostí přímého přidělení: výzvy č. 7, výzva č. 9, výzvy č. 17,
výzva č. 19, výzvy č. 20, výzvy č. 29, výzvy č. 38, výzvy č. 39, výzva č. 54, výzva č. 122, výzvy č. 128.

-

připomínkování projektových záměrů Fondu dalšího vzdělávání a krajů ve vztahu k hospodárnosti a
účelnosti projektů

-

připomínkování Výzvy na Památky 4.1 IROP (Výzva, část Spec. pravidel)

-

připomínkování Pravidel PRV 19.2.1., 19.3.1

-

připomínkování pravidel a výzvy IROP 2.1 Sociální infrastruktura vč. odeslání připomínek

-

OPZ - připomínky k prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (investiční priority 2.3 CLLD)

-

řešení potíží MAS z Karlovarského kraje se SCLLD a SC 4.2 - Service desk

-

připomínky Pravidel PRV 19.3.1

-

zpětná vazba pro MMR ohledně fungování CSSF, registrace uživatelů

-

návrhy k řešení metodiky překryvu CLLD a IPRÚ při vyhlašování výzev a výběru projektů

-

návrh úprav pravidel tematického zaměření SC 1.2 IROP pro CLLD

-

podklady pro jednání vedoucí PS Vzdělávání na MŠMT k OPVVV (PO3, animace)

-

připomínky k návrhu nadřazené výzvy tematického zaměření SC 2.1 IROP pro CLLD

-

podklady pro jednání Plánovací komise OPVVV k novým výzvám v PO3 (vč. animace a návrhů k nové
výzvě na projekty zjednodušeného financování pro školy)

-

podíl na finalizaci dokumentu Česko 2030 (ve spolupráci s VuM RVUR a Úřadem vlády) a účast na
veřejném projednávání v Brně

-

připomínkování projektu do výzvy č. 60-OPZ

-

sumarizace dotazů pro ŘO-OP VVV k šablonám a animaci

-

připomínkování návrhu šablon ZUŠ-návrhy seznamu vzdělávacích kurzů pro MAS (nositele MAP)

-

vytvoření dotazníku pro MAS (nositele MAP) k druhé vlně šablon

-

připomínkování výzev IROP (46, 47, 56 a 57)

-

připomínkování podkladů pro hlasování o změnách Programového dokumentu OPŽP a Příručky
žadatele OPŽP před hlasováním Monitorovacího výboru OPŽP

-

připomínkování dalších již vytvořených dokumentů i spolupráce na tvorbě nových pomůcek
a dokumentů

-

účast a zastupování na monitorovacích výborech, jednáních, pracovních a dalších skupinách,
příprava a studium podkladů na tato jednání

Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ (Jan Florian, Bohuslava Zemanová, Markéta
Dvořáková, Markéta Pošíková), který zajišťoval níže uvedené činnosti dle jednotlivých měsíců.
Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár, který
zajišťoval níže uvedené činnosti dle jednotlivých měsíců.

od 16. 10. 2016
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
21. 10.

jednání Platformy CLLD; projednání připomínek k PRV 19.2.1 a 19.3.1 na SZIF

25. 10.

zpracování rešerše k problematice výběrového orgánu MAS dle Standardizace a předání na
MZe, SZIF a MMR-ORP

26. 10.

zpracování a kompletace připomínek k IROP  SC 4.1 - aktivity "sociální infrastruktura"

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
17. 10.

připomínkování pravidel 2. výzva v IROP - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

18. 10.

účast na fokusní skupině „Zpětná vazba od žadatelů k výzvám IROP“

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
17. 10.

účast na Programovém partnerství - revize výzvy OPZ

Průběžně: poradenství a konzultace programových rámců OPZ pro MAS, kontrola zápisu z PROP k revizi
výzvy z OPZ
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
20. 10.

zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání, účast a příspěvek na Národní konferenci Venkov 2016
v Litoměřicích v bloku Rodina a vzdělávání v regionu

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
Průběžně: konzultace problémů s MS2014+; příprava na školení školitelů v systému CSSF14+
v Karlovarském kraji; monitorování stavu administrace SCLLD; analýza průběhu hodnocení žádostí
o podporu SCLLD

11/2016
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
4. 11.

jednání územních partnerů (členů Národní stále konference) na MMR k MS2014+
s pracovníky Odboru správy monitorovacího systému (OSMS)

18. 11.

jednání s ministryní MMR Ing. Karlou Šlechtovou, náměstky Ing. Klárou Dostálovou
pověřenou řízením Sekce regionálního rozvoje a Mgr Zdeňkem Semorádem pověřeného
řízením Sekce evropských programů; jednání na CRR k IROP 4.2

22. 11.

účast na jednání Platformy CLLD

23. 11.

prezentace na konferenci Strategické plánování ve Dvoře Králové

24. 11.

účast na jednání Monitorovacího výboru IROP v Pardubicích

29. 11.

jednání na MPSV k doporučení pro nastavení preferenčních kritérií pro MAS

Průběžně: příprava podkladů pro jednání s OSMS, tvorba podkladu k publicitě zaslaný na CRR, reakce
na vypořádání připomínek k Pravidlům 19.2.1. a 19.3.1. ze strany MZe, revize prezentace pro školení
MAS pro práci s CSSF14+, zpracování organizačního postupu školení, doplnění postupu školení MAS
pro práci s CSSF14+, stanovisko k odměnám členů orgánů MAS zaslané na CRR, příprava podkladů pro
jednání s ministryní MMR Ing. Karlou Šlechtovou, podání žádosti o stanovisko SZIF/MZe k odměňování
členů orgánů MAS ve vztahu ke Standardizaci MAS; připomínkování Zprávy o plnění Strategií CLLD;
předání e-mailových rozesílačů zástupcům řídících orgánů OP, korespondence  bezbariérovost ve
školách v IROP, zpracování přehledu pro MMR-ORP ohledně předpokladu podání Strategií CLLD
v závěru 2. výzvy pro příjem Strategií CLLD
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
4. 11.

jednání na Ministerstvu kultury; pracovní schůzka na Ministerstvu Životního prostředí,
program LIFE

30. 11.

jednání na Ministerstvu zemědělství ke střednědobému hodnocení Strategií CLLD

Průběžně: připomínkování výzvy OP Z, Sociální podnikání, připomínkování nefunkčnosti Žádosti
o platbu ve 4.1, příprava a tvorba podkladů pro jednání
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
7. 11.

účast na workshopu k hodnocení projektů z OP Zaměstnanost

22. 11.

účast na Monitorovacím výboru OP Zaměstnanost

29. 11.

setkání na Ministerstvu práce a sociálních věcí k hodnotícím kritériím

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
30. 11.

plánovací komise (PK PO3 i PK) OP VVV; schůzka na MŠMT – k aktuálním problémům šablon,
MAP

Průběžně: připomínkování KAP Střední Čechy, příprava a tvorba podkladů pro jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
9. 11.

školení v systému CSSF14+

10. 11.

účast na prezentaci zapracování požadavku CSSF14+ v Olomouci

Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, příprava prezentace pro školení
v systému CSSF14+, monitorování stavu administrace SCLLD, nastavování emailových skupin pro ŘO
OP, konzultace problémů s MS2014+.

12/2016
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
Průběžně: příprava a koordinace školení školitelů Úvodního školení, 2. revize prezentace pro školení
MAS pro práci s CSSF14+, komunikace s AOPK k nastavení hodnocení Integrovaných projektů v OPŽP
ve Výzvě ŘO v CSSF14+, zpracování podnětu ke svolání pracovního týmu IROP 4.1/4.2, příprava
formuláře pro sběr podnětů a připomínek z MAS k nastavení CLLD, zpracování podnětu k jednání
s náměstkem ministryně Ing. Zdeňkem Semorádem k hodnocení Strategií CLLD v IROP, aktualizace
přehledu pro MMR-ORP ohledně předpokladu podání SCLLD v závěru 2. výzvy.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
Průběžně: připomínkování dokumentu „Povinná publicita – nástroje“, revize 55. výzvy v IROP  Kulturní
dědictví  integrované projekty CLLD, připomínkování 68. výzva v IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
– integrované projekty CLLD
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
16. 12.

projekt Místa zblízka – nabídka pro MAS (OPZ, FDV)  komunikace seznámení s aktivitami

Průběžně: připomínkování, komunikace s MAS a ŘO, příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
14. 12.

schůzka se Silvii Pýchovou manažerkou programů EDUin  plánování kulatého stolu k MAP

15. 12.

účast na Monitorovacím Výboru OP VVV - schvalování IPS projektů, výzvy šablony pro střední
školy

Průběžně: příprava seminářů "šablony  realizace", zajištění prezentace od MŠMT, tvorba zprávy
o jednání na MŠMT, připomínky k Akčnímu plánu SRR z pohledu školství, příprava a tvorba podkladů
pro další jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
Průběžně: konzultace problémů s MS2014+, monitorování stavu administrace SCLLD, příprava
registračních formulářů na školení CSSF14+, analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD,
příprava dotazníku pro sběr připomínek k OP, příprava prezentace pro školení v systému CSSF14+.

1/2017
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
6. 1.

účast na jednání Platformy CLLD

9. 1.

jednání na MMR s ŘO IROP a následně na CRR v Praze

10. 1.

setkání pracovního týmu IROP SC 4.1 a 4.2 v Praze MMR

Průběžně: komunikace s MMR-ORP ohledně školení školitelů pro CSSF, komunikace s CRR k IROP 4.2,
připomínkování informace k povinné publicitě IROP, zpracování podkladu k rozšíření CLLD v OPŽP,
připomínkování návrhu struktury Zprávy o plnění Isg, návrh struktury názvu Výzvy MAS, zpracování
CLLD-informatoria, návrh zásad práce PS LEADER, zapracování připomínek ŘO k návrhu názvu Výzvy
MAS, komunikace s MAS, připomínkování přehledu členu povinných orgánů na CP SZIF, příprava
a tvorba podkladů pro další jednání
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
9. 1.

setkání pracovního týmu IROP SC 4.1 a 4.2 v Praze

Průběžně: připomínkování dokumentů CLLD informace, konzultace zapracování připomínek z věcného
hodnocení, kontrola dokumentu sektorů v orgánech MAS, komunikace s CRR  animace, režie 4.2,
příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
13. 1.

setkání s Agenturou pro sociální začleňování, spolupráce na realizační fázi strategií např.
v oblasti evaluace

16. 1.

jednání na MPSV  komunikace ohledně výše požadovaných indikátorů, oponentní pohled
na metodiku výpočtu

Průběžně: připomínkování zápisu s Monitorovacího Výboru OPZ, komunikace s MPSV, řešení výše
hodnot indikátorů, ověřování metodiky výpočtu indikátorů, připomínky k dokumentu Preferenční
kritéria MAS, kompletace a odeslání připomínek k dokumentu Preferenční kritéria MAS, příprava
a tvorba podkladů pro další jednání
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Průběžně: organizace a příprava Kulatého stolu na téma: Význam MAP pro regionální školství,
koordinace připomínkování Programového dokumentu IROP – školství, příprava a tvorba podkladů pro
další jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
5. 1.

účast na školení pro školení Úvodního školení MS2014+

Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, vytvoření systému registrace na
školení CSSF14+, monitorování stavu administrace SCLLD, konzultace problémů s MS2014+, kontrola
zadaných dat (příslušnost k OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+, pomoc při registraci do systému
CSSF14+, příprava prezentace pro školení v systému CSSF14+,

2/2017
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
14. 2.

účast na workshopu NS MAS v Soběslavi

15. 2.

účast na jednání Platformy CLLD

16. 2.

prezentace CLLD na setkání České biskupské konference v Plzni

21. 2.

účast na jednání LEADER SUB-COMMITEE v Bruselu

22. 2.

účast na workshopu ENRD k CLLD v Bruselu

28. 2.

jednání na ŘO IROP k povinné publicitě v IROP 4.2

Průběžně: komunikace s ŘO OPŽP k rozšíření CLLD, zpracování podkladu k Animaci MAS, zpracování
návrhu změn PD IROP pro CLLD, reflexe připomínek NS MAS k formulářům SZIF pro evidenci členů
povinných orgánů, kompletace připomínek NS MAS k aktualizaci MPIN, zpracování podnětů pro
jednání NSK, příprava kulatých stolů NS MAS k CLLD, komunikace s AOPK k workshopu k CLLD v OPŽP;
zpracování návrhu CLLD-informatoria, zpracování podkladu pro jednání o publicitě IROP; zpracování
zadání pro dotazník k rozšíření CLLD v OPŽP, příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
28. 2.

jednání s MMR k publicitě MAS v IROP v Praze

Průběžně: tvorba podkladu k animaci a způsobilosti režijních nákladů v IROP 4.2 pro jednání s ŘO IROP,
připomínkování návrhu změn Integrovaného regionálního Operačního programu pro období
2014-2020, připomínkování Příručky pro hodnocení integrovaných projektů  první verze
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
Průběžně: evaluační rozhovor  ověření relevance nastavení OP Z, ověření aktuálnosti v OPZ
identifikovaných problémů a potřeb, správnosti nastavení cílů OPZ a nastavení územní dimenze
a komplementarit u dotčených cílů OPZ, příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
16. 2.

účast na Monitorovacím Výboru OP VVV  příprava nových výzev MAP (MAP
II, Implementace, šablony)

27. 2.

jednání v rámci Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) s Mgr. Jitkou
Baťkovou

Průběžně: řešení uspořádání seminářů s Českou školní inspekcí v krajích, příprava kulatého stolu
s partnerskými organizacemi SMS ČR a SMO ČR, připomínkování výzvy 68 IROP, příprava a tvorba
podkladů pro další jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
8. 2.

pomocný školitel Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+ v Příkazech

23. 2. školitel školení CSSF14+ na téma specifikace výzev IN v Praze
Průběžně: kontrola zadaných dat příslušnost k (OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+, pomoc při
registraci do systému CSSF14+, analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, monitorování
stavu administrace SCLLD, úprava prezentace pro školitele CSSF

3/2017
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
7. 3.

účast na setkání MAS Plzeňského kraje s OPZ a KÚPK;

8. 3.

jednání na ŘO IROP k IROP 4.2

16. 3.

Valná hromada NS MAS v Hranicích  prezentace s aktuálními informacemi pro MAS

22. 3.

účast na jednání NSK  Komora CLLD; jednání s ŘO OPŽP a ŘO IROP

23. 3.

účast na jednání NSK  Plenární zasedání

29. 3.

účast na jednání Platformy CLLD

30. 3.

účast na workshopu MEDUIN k CSSF

Průběžně: připomínkování dotazníku na MAS k rozšíření CLLD v OPŽP; komunikace se sekretariátem
NSK; reflexe vypořádání připomínek k PD IROP, finalizace CLLD-informatoria, připomínkování 68. výzvy
IROP a IROP 4.2, zpracování přehledu aktivit PS LEADER za rok 2016, reflexe vypořádání připomínek
k 68. výzvě IROP a k MPIN, reflexe vypořádání usnesení NSK; komunikace s MAS a ke školení CSSF,
komunikace k LEADERfestu, připomínkování shrnutí dotazníkového šetření mezi MAS k rozšíření CLLD
v OPŽP, komunikace s MAS; komunikace se sekretariátem NSK, zpracování podnětů pro Platformu
CLLD, revize zprávy o průběhu školení CSSF, kompletace podkladů od MAS Plzeňského kraje pro setkání
s ŘO, příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
8. 3.

jednání na MMR k režijním nákladům v IROP 4.2

Průběžně: připomínkování pravidel režijních nákladů v IROP 4.2, připomínkování metodického
dokumentu Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů, připomínkování
pravidel
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
17. 3.

setkání s radní SK pro sociální oblast Praha - zahájení diskuze o způsobu zapojení MAS do
podpory sociálních služeb z OPZ a IROP

Průběžně: revize pravidel SC 4.2 – připomínkování, Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II  možnosti
pro MAS realizovat projekty z MAP, vypořádání připomínek MPIN, komunikace s ŘO OPZ
 monitorovací Výbor, řešení postupu při vydávání pověření k výkonu sociálních služeb od jednotlivých
krajů, komunikace k účasti na PROP  nastavení výzvy pro soc. podniky, podklady pro setkání pracovní
skupiny pro soc. oblast při RSK Středočeského kraje.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
1. 3.

účast na Monitorovacím Výboru OP VVV

6. 3.

jednání s MŠMT ohledně poskytování dat  informace o konkrétních šablonách v konkrétních
školách

20. 3.

jednání Pracovní skupiny ITI Praha

Průběžně: revize a reakce na výzvu 68 IROP, příprava a tvorba podkladů pro další jednání
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
6. 3.

účast na školení CSSF14+ Olomouc

30. 3. setkání ŘO a školitelů CSSF14+ - výměna zkušeností a prezentace aktuálních informací CSSF14+
Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, tvorba dotazníku k OPŽP a následné
zpracování získaných dat, kontrola zadaných dat příslušnost k OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+,
pomoc při registraci do systému CSSF14+, monitorování stavu administrace SCLLD, konzultace
problémů s MS2014+

3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS: Tuto aktivitu realizuje NS MAS prostřednictvím svých
členů, kteří pro její zabezpečení uvolnili své zaměstnance v pozici školitelů. Školitelé byli proškoleni ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Odboru správy monitorovacích systémů
a získali potřebná oprávnění pro realizaci školení. Školení uživatelů CSSF14+ sestává ze tří
samostatných bloků: Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+, Specifikace výzev IN, Hodnocení
integrovaných projektů.
Jednotlivá školení realizuje vždy domovská MAS školitele, které za to náleží refundace vzniklých
nákladů na základě paušální sazby. Úkolem pořádající MAS je zajistit prostory s možností projekce
a připojení na WI-FI pro všechny uživatele a zajištění občerstvení. Školení jsou v zásadě organizována
v rámci krajů, nicméně je možná účast i napříč kraji, dle zvoleného termínu., který si zástupci MAS
mohou najít/zaregistrovat/navrhnout na webu NS MAS http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/.
Školení jsou realizována jako praktická (praktické = účastníci pracují na počítačích), musí být přítomni
2 školitelé. Školitel zůstává s proškolenými účastníky v kontaktu i po skončení školení a poskytuje jim
základní telefonickou podporu. Specializovaná školení jsou většinou prováděna 2fázově – tj. nejdříve
prezentační a poté praktické.

ÚVODNÍ ŠKOLENÍ
7 proškolených školitelů
11 realizovaných Úvodních školení = 115 uživatelů ze 71 MAS

SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ
21 proškolených školitelů, z toho 18 aktivních v 8 krajích
32 realizovaných školení „Výzvy IN“
18 realizovaných školení „Hodnocení integrovaných projektů“

Seznam školitelů NS MAS:
Jihočeský
Jihočeský
Plzeňský
Plzeňský
Karlovarský
Karlovarský
Královéhradecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina

Václav Kolář
Michal Jarolímek
Jan Florian
Václav Kubernát
Ivana Jágriková
Josef Ryšavý
Jana Bitnerová
Petr Kulíšek
Petr Vomáčka
Gustav Charouzek

Vysočina
Jihomoravský
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Zlínský
Moravskoslezský
Další
Další

Za NS MAS zpracovala administrátorka projektu Veronika Foltýnová

Jakub Černý
Darina Danielová
Jiří Hrubý
Karel Hošek
Michal Melo
Kateřina Sobotková
Pavla Bělehrádková
Jan Libosvár
Veronika Foltýnová

