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Příloha

Podrobný popis aktivit v rámci
REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU
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 5. etapy projektu od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.

V rámci 5. etapy byly realizovány tyto aktivity:
1. Administrace projektu: v rámci projektu docházelo k průběžné administraci projektu ze strany
administrátorky/projektového manažerky projektu OPTP Veroniky Foltýnové, která měla na starosti
zajištění správného průběhu čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, kontrolu, plnění povinností
spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace, sběr a evidenci
relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, kontrolu dodržování publicity projektu, účasti na
setkáních týmu OPTP a plnění úkolů z nich vyplývajících.
Během měsíce dubna a začátkem května proběhla příprava na kontrolu projektu OPTP, jež se konala
9. 5. 2018 v kanceláři v Praze za přítomnosti analytika projektu NS MAS Jana Libosvára a člena týmu
OPTP Jana Floriana, který zastupoval předsedu NS MAS. Za ŘO OPTP se kontroly účastnili Ing. Lucie
Rážová a Ing. Jiří Petržela. Kontrola byla zaměřená na doklady vztahující se k výdajům uplatněným v
žádostech o platbu předložených za 1. až 3. etapu projektu.
Od září 2018 byla zaměstnána administrátorka projektu OPTP Ing. Blanka Horáková pro koordinaci
aktivit projektu a zaměstnanců (koordinace činností, koordinace zaměstnanců, zpracování podkladů,
předávání informací, tvorba podkladových a přehledových materiálů).

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: během roku 2018 bylo zatím využito několik odborníků na komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD) na DPP (dle tabulky). Další odborníci na CLLD a odborníci na operační programy
budou využiti v následující etapě. 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.
odborník CLLD
Bc. Lucie Nemešová
Ing. Josef Ryšavý
Ing. Blanka Horáková

hodin
183
94
120
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Odborníci na komunitně vedení místní rozvoj prováděli aktivity samostatně nebo se účastnilo víc
odborníků zároveň, také došlo k připomínkování dokumentů:
-

sběr příkladů dobré praxe OPZ

-

připomínkování podkladu tematické pracovní skupiny LEADER

-

analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD

-

připomínkování 53. výzvy IROP – udržitelná doprava

-

připomínkování IROP 4.2 režijní náklady MAS

-

příprava informací o CLLD a OP pro MAS – Hlas z MAS

-

připomínkování revize MPIN

-

připomínkování PRV, milníky, sankce

-

připomínkování karet NKR

-

příprava a studium podkladů na několik jednání na MMR

-

revize a kontrola úpravy webových stránek NS MAS ČR k CLLD

-

příprava dotazníkového šetření - aktuální potřeby v sociální oblasti pro PRV

-

připomínkování revize 19.2.1 PRV

-

připomínkování návrhu letáku MMR o CLLD

-

aktualizace, revize a plnění kalendáře akcí (důležitých termínu v rámci CLLD a OP pro MAS) na
webu NS MAS

-

připomínkování SRR 21+

-

prezentace naplňování Strategií CLLD v EU a vyhledávání příkladů dobré praxe při realizaci
Strategií CLLD a implementaci Integrovaných projektů, sběr informací k problematice rozvoje
venkova a témat, podporovaných v rámci CLLD na území EU (12. 4. 2018 účast zástupců NS MAS a
ministerstev na konferenci OECD v Edinburgu; 22. 5. 2018 účast zástupce NS MAS na semináři
ENRD v Helsinkách; 11. 6. 2018 účast zástupce NS AMS na konferenci LEADER v Albeně)

-

účast na 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 plnil úkoly a aktivity projektu OPTP, a který zajišťoval níže
uvedené činnosti dle jednotlivých měsíců. Všichni experti se střídavě každý měsíc účastnili jednání
Výboru NS MAS (Statutárního a výkonného orgánu organizace, v jehož čele stojí předseda), kde
informovali krajské zástupce o aktuálních informacích CLLD a projektu OPTP.
Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár,
který zajišťoval níže uvedené činnosti dle jednotlivých měsíců.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
9. 4.

krajské setkání NS MAS Ústeckého kraje, Podbořany – aktuální problémy a CLLD 2020+

10. 4.

Výbor NS MAS, Praha – předání informací k CLLD a OP

11. 4.

účast na jednání Platformy CLLD, Praha

Průběžně: zpracování připomínek k podkladu na jednání TPS LEADER – změny programového rámce
PRV; plnění úkolů týmu OPTP, příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
12. 4.

účast v MAS Nad Prahou – konzultace, předávání zkušeností

20. 4.

setkání platformy PRV – jednání k výběrovým řízením

24. 4.

účast v MAS Rakovnicko o.p.s. – konzultace, předávání zkušeností

25. 4.

přednáška v Západočeské univerzitě v Plzni, obor regionální rozvoj – předání informací o
IROP, CLLD, MAS, NS MAS

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
10. 4.

Výbor NS MAS, Praha – předání informací k CLLD a OP

17. 4.

účast na konferenci v Senátu v Praze – Jak zůstat co nejdéle doma.

Průběžně: doplnění databáze hodnotitelů pro MAS; komunikace k seminářům sociální podnikání pro
žadatele z MAS; komunikace k příkladům dobré praxe MAS v OPZ – sbírání příkladů; komunikace k
podnětům MAS – krácení projektů, komunikace k limitům mzdových nákladů, kompletace dobré
praxe MAS v OPZ; komunikace s ŘO OPZ – stížnost MAS Královská stezka, MAS Říčansko – žádost o
prověření krácených projektů; prostudování materiálu k návrhu 2. změny OPZ - komunikace s členy
NS MAS, vyjasňování stanoviska NS MAS ke změně; konzultace s MAS k OPZ – MAS Pošembeří;
konzultace s MAS k OPZ – MAS Podřipsko; konzultace s MAS k OPZ – MAS Vyhlídky; příprava a tvorba
podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
5. 4.

zasedání PS Vzdělávání

10. 4.

Výbor NS MAS, Praha – předání informací k CLLD a OP

13. 4.

MŠMT – schůzka k výzvě OP VVV pro NNO prostřednictvím MAS, MAP II

20. 4.

jednání MŠMT metodika rovných příležitostí

27. 4.

krajské setkání KS MAS Středočeského kraje – prezentace aktualit OP VVV

Průběžně: příprava podkladů pro pracovní skupinu; prioritizace témat pro oblast vzdělávání 2020+;
příprava dotazníkové šetření – aktuální situace MAP II, konzultace aktuální situace se členy; příprava
databáze hodnotitelů NS MAS; kontrola zápisu setkání k výzvě OP VVV pro NNO - rozesílka členům PS
i NS MAS ČR; příprava šablon pro NNO; komunikace s MŠMT ohledně způsobu hodnocení MAP II;
zápis z jednání MŠMT - finální rozeslání, příprava a tvorba podkladů pro jednání.
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Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
10. 4.

Výbor NS MAS, Praha – předání informací k CLLD a OP, školení CSSF14+

11. 4.

účast na jednání Platformy CLLD, Praha

Průběžně: telefonní a emailová komunikace s manažery MAS a ŘO k MS2014+; monitorování stavu
administrace SCLLD; analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, sledování stavu
proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených na úrovni NS MAS, předávání
zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické činnosti.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
2. 5.

Tematická pracovní skupina LEADER – Mze, Praha

4. 5.

účast na setkání PS Vize při NS MAS pro další programové období 2020+

9. 5.

účast na kontrole projektu OPTP – Praha; jednání na MPSV k CLLD2020+

10. 5.

účast na konferenci v Trhových Svinech, prezentace aktuálních informací z ŘO a OP

16. 5.

Platforma pro přípravu výzev IROP a Monitorovací výbor IROP, Praha, AVI

21. 5.

konzultace k projektu OPTP na MMR; jednání Územních partnerů, Praha

22.-24. 5. účast na akci LEADERfest v Rožnově pod Radhoštěm - individuální konzultace pro MAS
25. 5.

jednání Platformy CLLD, Praha

30. 5.

jednání s Ing. Josefem Taberym – ředitelem odboru Řídícího orgánu PRV na MZe, Praha

Průběžně: kompletace připomínek pro jednání na MZe; příprava informací pro MAS – Hlas z MAS;
připomínkování Výzev č. 6 a č. 53 IROP; připomínkování pravidel pro změny strategií CLLD v PRV;
návrh šablony ČP pro MAS v OPŽP; prvotní rešerše legislativních návrhů Evropské komise; opakovaná
nabídka účasti na setkání KS NS MAS v jednotlivých krajích ČR; řešení úkolů v rámci projektu OPTP;
příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
Průběžně: připomínkování 53. výzvy IROP – udržitelná doprava; připomínkování IROP 4.2 režijní
náklady MAS; připomínkování a kontrola – Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD
příprava a tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
4. 5.

účast na setkání PS Vize při NS MAS pro další programové období 2020+

9. 5.

schůzka MPSV – oddělení CLLD, projednávání příštího programového období 2020+

Průběžně: studium podkladů k setkání PS Vize při NS MAS pro další programové období 2020+,
komunikace k příkladům dobré praxe; komunikace k semináři pro žadatele pořádaném ze strany
MPSV, zodpovídání dotazů MAS; tvorba článku pro časopisu OPZor, komunikace s MPSV; konzultace s
MAS – zodpovídání dotazů k OPZ; studium podkladů k Monitorovacímu výboru OPZ; rozesílání
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informací a komunikace s MAS k semináři OPZ – sociální podnikání; komunikace s ŘO OPZ ke
stížnostem MAS Královská stezka a MAS Říčansko; konzultace MAS nad Prahou - projektový záměr,
zavedení sociální služby, vysvětlení problematiky; studium zaslaných podkladů pro jednání PROP ke
změně výzvy č. 47 OPZ pro MAS; komunikace k PROP – rozšíření cílových skupin; tvorba zprávy ze
setkání PROP, zaslání NS MAS příprava a tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu
OPTP.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
3. 5.

zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, Praha

4. 5.

účast na setkání PS Vize při NS MAS pro další programové období 2020+

11. 5.

setkání nad přípravou výzvy pro NNO na MŠMT – diskuse nad obsahem výzvy

28. 5.

schůze PKP OP VVV a PO3 PKP OP VVV

Průběžně: připomínkování metodiky rovných příležitostí; zajištění pokrytí krajů projekty pro NNO z
OP VVV – rozeslaný materiál; příprava na setkání – konzultace s PS podmínek výzvy pro NNO;
konzultace MAS Moravský kras – MAP II – sankce ve smlouvě; komunikace s regiony ohledně výzvy
pro NNO a MAP II; příprava podkladů pro Výbor NS; příprava podkladů na PKP; příprava
a tvorba podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
25. 5.

Účast na jednání Platformy CLLD v Praze

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, telefonní a emailová komunikace s manažery MAS a ŘO k MS2014+; sledování stavu
proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených na úrovni NS MAS; příprava
informací pro MAS – Hlas z MAS; předávání zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v
rámci analytické činnosti; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
13. 6.

jednání na MPSV k CLLD2020+, Praha; účast na setkání Krajské sítě MAS v
Moravskoslezském kraji

14. 6.

účast na setkání Krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje, Štramberk, prezentace
aktuálních informací z ŘO OP; příprava podkladů

20. 6.

jednání Monitorovacího výboru PRV, Střítež u Jihlavy

21. 6.

jednání Monitorovacího výboru PRV, Střítež u Jihlavy; konzultace s Ing. Josefem Taberym ředitelem odboru Řídícího orgánu PRV; jednání Výboru NS MAS, Praha

22. 6.

účast na Národní stálé konferenci, Praha; jednání územních partnerů, Praha

26. 6.

jednání Platformy CLLD, Praha
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Průběžně: zpracování připomínek k revizi MPIN; zpracování rešerše legislativních návrhů EK ve vztahu
k CLLD; zpracování připomínek k revizi Specifických pravidel IROP 4.2; zpracování podkladu pro
jednání s MZe – průtahy při schvalování preferenčních kritérií; zpracování připomínek k návrhu
metodiky evaluace Strategií CLLD; zpracování souhrnu aktuálních informací na otázky Krajské sítě
MAS Středočeského kraje; zpracování návrhu úprav pravidel 19.3.1 PRV; komunikace s MAS, které
nečerpají alokace; řešení úkolů v rámci projektu OPTP; příprava a tvorba podkladů pro jednání.

Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
9. 6.

zasedání Krajské sítě MAS Středočeského kraje, předání informací v rámci projektu OPTP

11. 6.

účast na 2. workshopu k tvorbě pokynů pro mid-term evaluaci realizace strategie CLLD

12. 6.

seminář IROP pro příjemce z 6. výzvy

21. 6.

účast na výboru NS MAS ČR

Průběžně: připomínkování PRV, milníky, sankce; připomínkování konceptu zadání pro nová pravidla
spolupráce 19.3.1.; řešení úkolů v rámci projektu OPTP; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
11. 6.

účast na 2. workshopu k tvorbě pokynů pro mid-term evaluaci realizace strategie CLLD

13. 6.

účast na pracovním setkání s ŘO OPZ

26. 6.

účast na pracovním setkání kancelář NS MAS – příprava tematického zaměření NS MAS ČR
2020+ za sociální oblast

Průběžně: studium zaslaných podkladů k metodice evaluace, příprava na workshop; komunikace k
pracovní skupině sociální oblast; komunikace v rámci PS Sociální oblast – rozeslání podkladů;
komunikace s MAS Říčansko – stanovisko ŘO OPZ k výběru projektů; studium podkladů pro setkání s
ŘO OPZ – ESF21+; komunikace s MAS Vyhlídky – řešení problému se zástupci v orgánech MAS,
předání stanoviska ŘO OPZ; tvorba komentářů a doplnění k návrhu CLLD 2020+; studium zaslaných
podkladů k setkání s náměstkyní pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci JUDr. Olgou
Letáčkovou a Ing. Davidem Koppitzem z Odboru regionální politiky; komunikace MAS Karlštejnsko,
předání kontaktů na zpracovatele posudků; komunikace k předávání dobré praxe v oblasti
zaměstnanosti MAS Šumperský venkov; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
7.-8. 6.

setkání PS Vzdělávání, Šumperk

11. 6.

účast na 2. workshopu k tvorbě pokynů pro mid-term evaluaci realizace strategie CLLD

15. 6.

setkání na MŠMT – příprava výzvy pro NNO z OP VVV

21. 6.

účast na výboru NS MAS ČR

Průběžně: řešení způsobilosti výdaje za seminář Facilitace v 4.2; příprava setkání PS Vzdělávání;
konzultace výzvy pro NNO OP VVV zástupcům z Ústeckého kraje; zaslání tabulek stav administrace
Animace škol; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
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4. 6.

školení MS2014+, Praha

21. 6.

účast na výboru NS MAS ČR

21. 6.

účast na Platformě k CLLD, Praha

Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, monitorování stavu administrace
SCLLD, nastavování emailových skupin pro ŘO OP, telefonní a emailová komunikace s manažery MAS
a ŘO k MS2014+; sledování stavu proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených
na úrovni NS MAS; předávání zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické
činnosti.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
16. 7.

účast na setkání KS MAS Plzeňského kraje, Plzeň

19. 7.

jednání Územních partnerů, Praha, Česká biskupská konference

25. 7.

jednání Platformy CLLD, Praha; MMR – jednání na odboru publicity fondů EU

31. 7.

jednání Územních partnerů, Šumperk

Průběžně: připomínkování reflexe legislativních návrhů Evropské komise; řešení úkolů týmu OPTP;
příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
9. 7.

PRV schůzka SZIF – připomínkování pravidel spolupráce

Průběžně: revize letáku o CLLD; výzva č. 6 SC 4.2 do připomínkového řízení – revize 1.7; příprava a
tvorba podkladů pro jednání, řešení úkolů týmu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
Průběžně: komunikace k plánování sociálních služeb MAS Opavsko; připomínkování karet NKR;
komunikace s PS sociální – zasílání podkladů, informování zájemců o náplni činnosti, korektura
časopisu OPZor; komunikace k nastavení výzev – mobilní týmy MAS Frýdlantsko; komunikace s
Agenturou pro sociální začleňování – naplánování společného setkání; komunikace s MAS Vyhlídky –
řešení problému se zástupci v orgánech MAS, předání stanoviska ŘO OPZ; sběr dobré praxe v OPZ;
komunikace k dobré praxi a k indikátorům – MAS Broumovsko; příprava a tvorba podkladů pro další
jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
10. 7. účast na jednání Výboru NS MAS, Olomouc
12. 7. schůzka SKAV – nastavení budoucí spolupráce
13. 7. schůzka MŠMT s náměstkem pro řízení sekce operačních programů PhDr., Mgr. Václav
Velčovským, Ph.D. – jednání k příštímu plánovacímu období 2020+
Průběžně: příprava podkladů pro Výbor NS MAS ČR; zpracování Karet vzdělávání pro vyjednávací tým
a propojení mezi MAS a MAP/OP VVV; žádost MŠMT o přehledy čerpání animací; tvorba podkladů
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pro pana náměstka Velčovského z MŠMT k vyjednávání 2020+; příprava setkání PS Vzdělávání
v 8/2018; komunikace s MŠMT – návštěva p. Vrobela – odbor evaluace na PS, SKAV na PS; příprava a
tvorba podkladů pro další jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
10. 7. účast na jednání Výboru NS MAS, Olomouc
25. 7. účast na Platformě k CLLD, Praha
Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, monitorování stavu administrace
SCLLD, telefonní a emailová komunikace s manažery MAS a ŘO k MS2014+; sledování stavu
proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených na úrovni NS MAS; předávání
zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické činnosti; zadaných dat
(příslušnost k OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+, pomoc při registraci do systému CSSF14+,
řešení úkolů týmu OPTP.

8/2018
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
1. 8.

jednání Územních partnerů, Šumperk

7. 8.

účast na setkání Krajské sítě MAS Libereckého a Královehradeckého kraje, Turnov –
prezentace aktuálních informace z ŘO OP

14. 8.

jednání s Ing. Josefem Taberym - ředitelem odboru Řídícího orgánu PRV; účast na setkání
Krajské sítě MAS Středočeského kraje, Lobeč – prezentace aktuálních informací z ŘO OP

15. 8.

účast na setkání Krajské sítě MAS Středočeského kraje, Lobeč – prezentace aktuálních
informací z ŘO OP

24. 8.

účast na setkání partnerů CSV NUTS II Jihozápad; seminář MMR k budoucnosti podpory
venkova

31. 8.

jednání na MMR k překryvům u čl. 20 v PRV; porada týmu OPTP

Průběžně: příprava informací pro MAS – Hlas z MAS; příprava podkladů na jednání na MMR; řešení
úkolů týmu OPTP; příprava a tvorba podkladů pro jednání
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
14. 8.

SMART venkov, Lobeč – pracovní setkání

31. 8.

jednání na MMR k překryvům u čl. 20 v PRV; porada týmu OPTP

Průběžně: revize úpravy stránek NS MAS ČR k IROP; příprava informací pro MAS – Hlas z MAS; dotazy
ke SC 4.2 IROP ke zveřejnění, revize; příprava a tvorba podkladů pro další jednání; řešení úkolů v
rámci projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
7. 8.

účast na setkání Krajské sítě MAS Libereckého a Královehradeckého kraje, shrnutí
aktuálního stavu a priorit v sociální oblasti
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24. 8.

setkání se zástupkyní ŘO OPZ – konzultace aktuálního stavu přípravy CLLD pro 21+

31. 8.

setkání MAS v Kraji Vysočina; účast na setkání PS SMART

Průběžně: studium podkladů a komunikace k nastavení CLLD v OPZ pro příští programové období
2020+; konzultace projektového záměru komunitní centrum provozní část – Pontis Šumperk, MAS
Šumperský venkov; komunikace ke konferenci k sociálnímu podnikání; komunikace s MAS Pobeskydí
– změna finančních plánů OPZ; komunikace s MAS Říčansko – seminář pro žadatele, role ŘO a role
MAS; komunikace s Region Haná z.s. – hodnotitelé pro projekty OPZ; komunikace k plánovanému
setkání s ŘO OPZ; analýza webové prezentace OPZ na webu NS MAS ČR, instrukce k úpravám webu k
OPZ; příprava dotazníkového šetření – aktuální potřeby v sociální oblasti pro PRV; příprava a tvorba
podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.-3. 8.

Jednání PS Vzdělávání na Karlovarsku

7. 8.

účast na setkání Krajské sítě MAS Libereckého a Královehradeckého kraje, Turnov –
představení aktivit PS Vzdělávání

21. 8.

Schůzka s p. Hrdličkou – garantem pro regionální školství MŠMT – příprava společného
kulatého stolu 2020+

31. 8.

Jednání pracovní skupiny Inovace, Praha

Průběžně: příprava na jednání PS; příprava informací pro MAS – Hlas z MAS; příprava brožury MAP –
zahájení; zpracovávání materiálů Akademie Leader; informace k úpravám webu NS MAS k OP VVV,
příprava konference SKAV – Praha; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
16. 8. Školení MS2014+, Praha
Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu Strategií CLLD, monitorování stavu
administrace SCLLD; telefonní a emailová komunikace s manažery MAS a ŘO k MS2014+; sledování
stavu proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených na úrovni NS MAS; příprava
informací pro MAS – Hlas z MAS; předávání zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v
rámci analytické činnosti; úpravy a aktualizace webu NS MAS k OP a CLLD, zadaných dat (příslušnost
k OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+; pomoc při registraci do systému CSSF14+; testování a
generování BI sestav v CSSF14+.

9/2018
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
6. 9.

porada týmu OPTP – tvorba plánu aktivit do konce roku; jednání Platformy CLLD, Praha;
tematická pracovní skupina LEADER na MZe k aktualizaci 19.2.1 PRV

18. 9.

jednání na MPSV k CLLD2020+

19. 9.

jednání Výboru NS MAS; jednání Územních partnerů, Strážnice

20.-21. 9. Národní konference VENKOV, Strážnice – individuální konzultace pro MAS
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25. 9.

účast na jednání Krajské sítě MAS Vysočina, prezentace aktuálních informací z ŘO OP

Průběžně: individuální konzultace – MAS Vizovicko a Slušovicko; zpracování připomínek k návrhu
revize 19.2.1 PRV; připomínkování návrhu letáku MMR o CLLD; připomínkování návrhu odpovědí na
FAQ k IROP 4.2; připomínkování zápisu z porady týmu OPTP; zpracování zápisu z jednání Územních
partnerů; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.

Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
6. 9.

schůzka Mze – aktualizace Pravidel; porada týmu OPTP – tvorba plánu aktivit do konce roku

26. 9.

Mze / MMR schůzka

Průběžně: aktualizace Pravidel 19.2.1 a Pravidel MAS; aktualizace webu NS MAS, IROP a PRV, plnění
kalendáře akcí; příprava a tvorba podkladů pro další jednání; plnění úkolů týmu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
17. 9.

účast na pracovním jednání SRR21+ – sociální pilíř, připomínkování

19. 9.

účast na výboru NS MAS, setkání se zástupci ASZ

Průběžně: dotazníkové šetření mezi plánujícími MAS – priority pro PRV sociální oblast; doplnění
kalendáře NS MAS o termíny OPZ; tvorba připomínek k dokumentu inovační broker, odeslání;
komunikace s MAS Nad Prahou – zodpovídání dotazů k OPZ; doplnění výzkumu k potřebám venkova
pro PRV; šetření mezi plánujícími MAS – průběh administrace projektů OPZ; tvorba připomínek k SRR
21+; komunikace s MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – odpovídání dotazů, komunikace s
koordinátorkou plánování sociálních služeb Středočeského kraje; doplnění databáze hodnotitelů;
příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
6. 9.

setkání týmu OPTP – tvorba plánu aktivit do konce roku

7. 9.

účast na jednání krajské sítě MAS Středočeského kraje

20. 9.

jednání Monitorovacího výboru OP VVV, Praha

Průběžně: setkání SKAV – příprava konference; řešení právních forem MAS – do výzvy NNO na MŠMT
OP VVV; dopracovávání návrhu Akademie Leader; příprava seminářů Šablony II, Praha a Pardubice;
setkání SKAV – příprava konference; získání aktuální tabulky zapojení škol do systémových projektů
OP VVV; zpracování přehledů na web NS za PS; příprava prezentace na setkání NNO pod SKAV;
příprava a tvorba podkladů pro další jednání; řešení úkolů týmu OPTP.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
19.-21. 9. účast na Konferenci Venkov 2018 – individuální konzultace MAS k ISKP14+ a MS2014+
Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, monitorování stavu administrace
SCLLD; sledování stavu proškolených zaměstnanců z MAS a vedení databáze proškolených na úrovni
NS MAS; individuální konzultace MAS k ISKP14+ a MS2014+; aktualizace informací z OP a CLLD an
webu NS MAS; předávání zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické
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činnosti; zadaných dat (příslušnost k OP, role uživatelů CSSF14+) do MS2014+, testování a generování
BI sestav v CSSF14+.

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. Školení uživatelů
CSSF14+ sestává ze tří samostatných bloků: Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+, Specifikace
výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů. V rámci 5. etapy se konaly celkem 4 školení po celé ČR
(2x Praha, Droužkovice, Rychnov nad Kněžnou), kterých se zúčastnilo 89 účastníků z toho 45 bylo
nově proškolených.
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-terminuCSSF14+/. 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.

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

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

Vysočina
Vysočina
Jihomoravský
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Další
Další

Za NS MAS zpracovala manažerka projektu OPTP Veronika Foltýnová

Gustav Charouzek
Jakub Černý
Darina Danielová
Jiří Hrubý
Karel Hošek
Pavla Bělehrádková
Jan Libosvár
Veronika Foltýnová

