1. MAP II a Implementace MAP - sloučení výzev
Po jarním setkávání na MŠMT nad přípravou nové výzvy MAP II (NS MAS zastupoval J. Hrubý
a P. Kulíšek) na konci srpna došlo k tomu, že MŠMT se rozhodlo sloučit výzvy MAP II a
Implementaci MAP do jedné výzvy. Během září probíhají intenzivní jednání na MŠMT nad
parametry výzvy. Informace o tomto byly rozeslány do PS.
Základní nastavení (k dnešnímu dni známé):
 Podklady pro jednání 31. 8. 2017 byly zaslány 30. 8. 2017.
 Výzva MAP II a Implementace MAP sloučena, vyhlášení až 15. 11. 2017 – zdůvodněno
vložením implementační části.
 Zpětná způsobilost pro aktivity MAP zůstává od 1. 5. 2017
 Implementační část doporučena realizovat až po dokončení věcného hodnocení
 Jednokolový model hodnocení – klasické hodnocení (zdlouhavé)
 Max. náklady na projekt (model, diskutuje se) 6 mil. + 60 000 Kč za každé pracoviště
IZO, které potvrdí zapojení (stačí podpis ředitele), musí být zapojeno min. 75 % IZO
 Požadavek ze strany MAS na snížení dokladovaného obratu na 15 % - ŘO prověří,
zda je možné
 Šablonovitost dle EK není možná, lhůta pro věcné hodnocení se zkrátí díky
doporučení na úvazky a mzdy a také tím, že se nebudou hodnotit dva projekty
(MAP II a Implementace), ale pouze jeden
 Specifikace implementačních aktivit má být řešena na dalším jednání, implementační
aktivity budou obecné, konkrétní aktivity se nesmí duplikovat se šablonami
Šablony II zatím nebyly nijak s NS MAS konzultovány. Zpracovaly jsme podklady do
Informatoria, toto zatím nevyšlo. Informace mezitím jsou jiné, ke konci září cca 20. 9.
budeme mít aktuální informace, které můžeme zveřejnit.
2. Školení pro členy NS MAS ze strany MŠMT - Téma: Šablony I a II - MAP II
Připravujeme školení ve stejném modelu, jako proběhlo 2016., tj. pro cca 150 os/1 školení
Termíny: 5. 10. a 9. 10. 2017 - Praha Harfa - MŠMT - hradí MŠMT
19. 10. 2017 - Brno - zajišťuje PS Vzdělávání J. Hrubý + tajemník - hradí NS MAS
20. 10. 2017 - Olomouc - zajišťuje PS Vzdělávání + tajemník - hradí NS MAS
Obsah školení se upřesňuje.
Návrh usnesení: Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu výše jmenovaných seminářů a
souhlasí s úhradou nákladů spojených s organizací semináře v rozsahu stanoveném v
rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.
3. Spolupráce s ČŠI – spolupráce probíhá, byla zaslána tabulka požadavků od NS MAS, ve
spolupráci s ČŠI probíhá plánování k oboustranné spokojenosti.

4. PS Vzdělávání se sešla na svém výjezdním zasedání 4. 8. 2017, zápis z jednání je přílohou.
PS Vzdělávání diskutovala konkrétní potřeby MAS v oblasti vzdělávání. Předsedkyně PS byla
pověřena informovat o tomto návrhu Výbor a dále požádat PS Vize o účast na jednání
v 13. září 2017, kde by mělo dojít ke konsenzu mezi oběma PS.
PS dospěla ke konceptu s pracovním názvem:
Vzdělávání je pro každého aneb LEADER pro 21. století, návrat ke kořenům Leaderu.
Na PS proběhla diskuse nad vazbou mezi principy Leaderu (zdola nahoru, spolupráce,
síťování, inovace, mezisektorové partnerství, meziodvětvové akce, strategie) a konkrétními
dovednostmi, oblastmi ve kterých je třeba se vzdělávat. Vzdělávání manažerů MAS je
důležité proto, že činnost MAS nespočívá pouze v naplňování schválených programových
rámců CLLD, ale má více rovin (realizace vlastních projektů, další aktivity ve prospěch rozvoje
regionu, iniciování diskuze, zapojování místních aktérů do spolupráce,…).
Návrh časového a tematického pilotního vyzkoušení vzdělávacích aktivit:
1. Školení PS - 13. 11. a 14. 11. 2017 ve Valticích
Téma: facilitace, strategická komunikace
PS Vzdělávání (max. 14 osob) vyzkouší kurz od NNO PDCS o následujícím obsahu:
 Metody práce s malými skupinami, základní teoretická východiska a zručnosti facilitátora
 Jak definovat cíl a stanovit pravidla diskuse, jak naslouchat a vytvořit prostor pro všechny
 Specifika a rozdíly v uplatnění facilitace v různém kontextu (workshop, organizace, porada,
pracovní skupina, veřejné rozhodování, facilitace v obtížných situacích)
 Navrhování dlouhodobých procesů v komunitě a společného plánování
 Facilitování veřejných jednání (kulaté stoly, veřejná diskuse, briefing, panelová diskuse
odborníků za účasti veřejnosti apod.) a moderování pracovních konferencí
Program tréninku je přizpůsobený potřebám místních akčních skupin. V tréninku budou využity
různé metody učení jako diskusní metody, experimentální metody nebo hraní rolí.
Kurz je dvoudenní od 9 do 17 hodin. Kurz povede Karolína Miková
z organizace Partners for Democratic Change Slovakia (www.pdcs.sk).
Karolína Miková dlouhodobě působí jako trenérka, facilitátorka a moderátorka
konferencí a veřejných setkání. Účastníci kurzu získají certifikát, manuál k tématu facilitace a písemné
materiály ke cvičením a seznam doporučené literatury.
Technické zajištění:
NS MAS objedná školitelku, cena: 1 000 EUR za 2 dny, tj. cca 27 tis. Členové PS Vzdělávání školení
uhradí na základě přeúčtování. Tento obsah vzdělávání je způsobilým v projektech MAP. Předběžný
propočet je 2 tis. Kč/účastníka.
Návrh usnesení: Výbor NS MAS souhlasí s objednáním školení dle výše uvedené specifikace z
rozpočtu PS Vzdělávání. Kurzovné bylo stanoveno na 2000 Kč/účastníka, které bude
přefakturováno přihlášeným.




Další školení: 2. Školení PS a 1. Školení členská základna - 15. 3. a 16. 3. 2018 ve
Středočeském kraji. Téma pro členskou základnu: facilitace a strategická komunikace, pokud
se osvědčí pilotní vyzkoušení). Téma pro PS: PR, komunikace ven – oslovit AISIS.
2. Školení pro členskou základnu - 17. 5. a 18. 5. 2018 v Olomouci.
Téma: PR, komunikace ven, pokud se osvědčí.

Zpracovala dne 6. 9. 2017 v Pečkách - Ing. Markéta Pošíková, předsedkyně PS Vzdělávání

