Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

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
6. etapy projektu od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

V rámci 6. 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.
Administrátorka projektu OPTP Ing. Blanka Horáková v průběhu 6. etapy koordinovala aktivity projektu
a zaměstnanců, jejich činnosti, zpracovávala potřebné podklady, předávala informace, tvořila
podkladové a přehledové materiály).
11. prosince 2018 proběhla v Praze schůzka s příjemci dotace z OPTP, kde došlo k výměně zkušeností
a dobré praxe s dosavadním čerpáním projektů OPTP. Bylo vyřešeno několik věcných dotazů k čerpání
výdajů, lhůt atd.

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: během 6. etapy byli využiti odborníci na komunitně vedený místní rozvoj (CLLD),
na operační programy (OP) a na identifikaci a analýzu příkladů dobré praxe LEADER/CLLD aktivit (dle
tabulky, DPP).
Jejich hlavní náplní 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,
připomínkování dokumentů k prezentaci příkladů dobré praxe LEADER/CLLD, předávání zkušeností a
znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické činnosti, příprava podkladů za NS MAS na
jednání monitorovacích výborů a dalších jednání vč. souvisejících pracovních skupin a účast na těchto
jednáních.
Příjmení, jméno

zaměření odborníka

Nemešová Lucie, Bc.

identifikace a analýza příkladů dobré praxe LEADER/CLLD aktivit

počet
hodin
169
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Malá Klára, Mgr.
Zemanová Romana
Krist Jiří, Ing.
Kučera Martin, Ing.
Černý Pavel, Ing.
Švarcová Hana, Ing.
Kuthanová Jana
Winter František, Ing.
Danielová Darina, Mgr.
Hlavatý Jindřich, Mgr.
Špiková Olga, Mgr.
Kulíšek Petr Mgr.
Hrubý Jiří, Mgr.
Geherová Gabriela, Mgr.
Feyfarová Eva, Mgr.
Hendrichová Markéta Ing.
Dolníček Jakub Mgr.
Jágriková Ivana, Ing.
Boukalová Kateřina Ing.
Doubnerová Jitka, PhDr.
Hartych Marek, Ing., Mgr.
Vanická Ivana, Ing.
Hamplová Eva, Ing.
Sršeň Radim, Ing.
Charouzek Gustav, Mgr.
Bujáková Jana
Neubergová Eva, Ing.
Oliva Miloslav, Mgr.
Štumpf Stanislav
Kovářová Michaela, Ing.
Lahoda Aleš
Neuman Ondřej, Ing.
Lorencová Martina, Bc.
Braun Martin, Mgr.
Dvořáková Markéta, Dis.
Horák Pavel, Ing.
Hrušková Miloslava, Ing.
Huk Jaroslav, RNDr, CSc.
Křížová Lenka, Ing.
Kubernát Václav, Ing.
Novák Tomáš, Bc.
Nováková Krystyna, Ing.
Pavlišová Anežka, Mgr.
Pšejová Jana, PhDr.
Žiška Pavel, RNDr.
Zádilská Petra, Mgr.
Ryšavý Josef, Ing.

identifikace a analýza příkladů dobré praxe LEADER/CLLD aktivit, odborník
CLLD
odborník OP
odborník OP
odborník OP, mentor evaluace CLLD
odborník OP
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD, mentor evaluace CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD, mentor evaluace CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD, mentor evaluace CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD, mentor evaluace CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
mentor evaluace CLLD
odborník CLLD

188
20
92
60
20
50
92
70
24
12
60
65,5
24
12
48
24
12
51,5
80
58
71
12
60
32
128
12
12
45
12
35
20
20
12
50
20,5
48
40,5
32
42
28
52,5
25,5
54
49
16
124
15
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Holmová Kristina Garrido
Bartošová Anna, Ing.
Nevečeřalová Lada, Ing.
Růžička Přemysl
Řeháček Jakub
Čáp Petr, Mgr.

odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD
odborník CLLD

10
15
15
15
15
47

Nově došlo k podpoře zaměstnanců MAS při přípravě zpracování střednědobé evaluace Strategií CLLD
a to prostřednictvím mentorů evaluace CLLD, kteří na workshopech představovali metodiky MMR-ORP
„Zadání pro MAS“ vč. příloh, doporučovali postupy zpracování mid-term evaluace SCLLD. Na
workshopech docházelo také ke sdílení zkušeností a přístupů mezi jednotlivými MAS. Mimo workshopy
poskytovali mentoři telefonické, e-mailové a osobní konzultace. V rámci 6. etapy se konalo celkem 25
workshopů po celé ČR.
Paní Nemešová a Malá dostaly v průběhu 6. etapy za úkol vyhledávat příklady dobré praxe při realizaci
Strategií CLLD a implementaci Integrovaných projektů, sběr informací a dokumentace (zpracování
textů, pořízení fotografií) jako podklad pro následnou prezentaci realizovanou ve spolupráci s ŘO účast
zástupců NS MAS (vč. členských MAS) na konferencích, seminářích, setkáních MAS apod. k
problematice rozvoje venkova a témat, podporovaných v rámci CLLD na území EU.

Měl být vytvořen tým podpůrných pracovníků pro OP, do kterého zatím nastoupila pouze paní Zadilská
jako servisní pracovník na operační program Životní prostředí, jejíž hlavní činností byl monitoring MAS
a monitoring realizace SCLLD v oblasti OP ŽP, zjišťování problémů a hlavních překážek v implementaci
OP ŽP a konzultace možností k jejich odstranění, shromažďování dotazů MAS k implementaci CLLD v
OP ŽP a zajišťování odpovědí na příslušném ŘO, poskytování poradenství v metodických pokynech OP
ŽP, přenos aktuálních informací z ŘO na MAS, atd.
V rámci 6. etapy proběhla také dvě důležitá setkání a to jednání o využití zkušeností z implementace
CLLD pro budoucí období se zástupci ministerstev a územními partnery. Náplní setkání bylo hlavně
jednání k tématům ESF+ a investicích se zástupci ÚP, MMR, MŠMT, MPSV a MŽP. Druhé jednání byla
Závěrečná konference projektu OPTP v Pardubicích. Program zahrnoval shrnutí hlavních změn v
implementaci CLLD a aktivit projektu OPTP, představení podpůrných aktivit pro MAS v rámci
navazujícího projektu OPTP II, novinky v oblasti vzdělávání, výhledy aplikace metody CLLD pro období
2021+, aktuální informace z pracovních skupin NS MAS, Strategie regionálního rozvoje 2021+
(prezentoval zástupce MMR-ORP), přestavení Koncepce rozvoje venkova (prezentoval R. Nikischer),
přestavení budoucnosti CLLD v ESIF 21+ z pohledu MMR-ORP (prezentoval R. Nikischer) a Kulatý stůl k
budoucnosti uplatnění metody CLLD a roli NS MAS.
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.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

10/2018
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
8. 10.

Výbor NS MAS - předání informací k CLLD a OP; seminář MMR k evaluaci

9. 10.

Valná hromada NS MAS v Chocni - prezentace členům MAS aktuálních informací z ŘO

11.-12. 10.

Národní stálá konference v Karlových Varech - Komora CLLD, Plenární zasedání

15.-17. 10.

konference ENRD v Rustu (AT)

18. 10.

jednání Platformy CLLD v Praze

22. 10.

MMR - kulatý stůl ke zjednodušování (on-line)

24. 10.

jednání na MPSV k CLLD 2020+

26. 10.

TPS LEADER k čl. 20 na MZe

Průběžně: zpracování připomínek k revizi 19.2.1 PRV; komunikace ohledně změny projektu OPTP 1;
zpracování připomínek k návrhu čl. 20 v PRV; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
26. 10.

TPS LEADER, článek 20

Průběžně: připomínkování pravidel PRV, článek 20, rekapitulace akcí v rámci OPTP, příprava a tvorba
podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
5. 10.

účast na setkání KS MAS SK – předání informací o průběhu OPZ

9. 10.

účast na konferenci k sociálnímu podnikání v Jihlavě – prezentace OPZ za MAS a NS MAS

24. 10.

účast na setkání s MPSV - plánování dalšího období

24. 10.

setkání s ASZ - společné plánování výzkumu na komunitní práci, komunikace s FDV informace o projektech MAS Hříběcí hory na neformální péči

Průběžně: komunikace s MAS nad Prahou - instrukce k hodnocení; komunikace a doplnění databáze
hodnotitelů OPZ; komunikace s PS sociální - pozvánka na konferenci; komunikace k úpravám webu NS
MAS OPZ; tvorba instrukcí k webu NS MAS OPZ; Komunikace k monitorovacímu výboru OPZ; tvorba
připomínek k bílým místům podpory NNO v sociálním začleňování pro ASZ; komunikace s MAS Mezi
Hrady - konzultace k věcnému hodnocení; MAS Region Kunětické hory, z.s. - komunikace k zaměření
projektů v rámci výzvy MAS v OPZ; plánování společného setkání MAS s MPSV; komunikace s MAS nad
Prahou - kontakty na konzultanty sociální podnikání; analýza zaslaných projektů MAS Telčsko upozornění na pochybení žadatelů, komunikace s MAS Podlipansko - experti na hodnocení; příprava a
tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2. 10.

setkání SKAV - příprava konference - představení MAP směrem k NNO

9. 10.

Valná hromada NS MAS v Chocni - prezentace členům MAS aktuálních informací z ŘO
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16. 10.

setkání se zástupkyní vzdělávací NNO - Učitel na živo - jak spolupracovat s MAP?

24. 10.

setkání se zástupkyní ASZ

25. 10.

setkání IPS OP VVV - SRP-SYPO - koordinace

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
8. 10.

Výbor NS MAS - předání informací k CLLD a OP; seminář MMR k evaluaci

9. 10.

Valná hromada NS MAS v Chocni - prezentace členům MAS aktuálních informací z ŘO

18. 10.

jednání Platformy CLLD v Praze

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.

11/2018
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
2. 11.

setkání odborného týmu projektu OPTP

13. 11.

jednání na MPSV - Kučerová; jednání na MMR - NM Semorád - k budoucnosti CLLD; Výbor
NSMAS

15. 11.

jednání na MMR ke Standardizaci MAS; účast na krajském setkání MAS Jihomoravského kraje
v Lednici - prezentace aktuálních informací

16. 11.

jednání se SMOČR k budoucnosti IN a CLLD

20. 11.

Platforma CLLD; kompletace seznamu mentorů evaluace CLLD

21. 11.

jednání Územních partnerů a MMR v Králikách

22. 11.

účast na setkání MAS Zlínského kraje v Olešovicích - prezentace aktuálních informací

27. 11.

jednání Monitorovacího výboru IROP, Klášter Želiv

28. 11.

jednání Monitorovacího Výboru PRV, Průhonice

Průběžně: připomínkování konceptu LEADER akademie; zpracování implementačního návrhu CLLD
2020plus; shrnutí schválených změn projektu OPTP; dopracování návrhu implementace CLLD pro
období 2020plus; komunikace s mentory evaluace CLLD; 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
2. 11.

setkání odborného týmu projektu OPTP

5. 11.

DMO / MAS, info pro MMR

13. 11.

první setkání zárodku pracovní skupiny pro sociální začleňování, MPSV
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30. 11.

setkání platformy PRV

Průběžně: CLLD po roce 2020, korektura, příprava a tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci
projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
2. 11.

setkání k přípravě 2021+ NS MAS ČR

13. 11.

setkání s pracovníky oddělení CLLD na MPSV - dojednávání 2021+

14. 11.

účast na Monitorovacím výboru OPZ

28. 11.

účast na konferenci Institutu důstojného stárnutí - prezentace činnosti MAS, věcné zaměření

Průběžně: komunikace k výzkumu pro MAS s ASZ, komunikace k rozpočtu PS sociální, doplnění článku
pro web NS MAS; studium podkladů k Monitorovacímu výboru OPZ; studium CLLD 21+ návrh
implementace; komunikace k PS Sociální - domluva termínu a místa jednání, komunikace s MAS nad
Prahou - seminář pro příjemce, výzva na sociální podnikání, věcné hodnocení; odpovídání dotazů;
komunikace s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - externí hodnotitelé; studium podkladů
k midterm evaluaci, tvorba připomínek k analýze sociální oblasti pro PRV; příprava na konferenci,
tvorba prezentace, komunikace s MAS Hříběcí hory; tvorba výtahu ze zápisu z Monitorovacího výboru
OPZ a jeho rozeslání týmu OPTP; příprava a tvorba podkladů pro jednání; řešení úkolů v rámci projektu
OPTP.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2. 11.

setkání odborného týmu projektu OPTP

4. 11.

konzultace šablony NNO p. Burda ČRDM

7. 11.

školení Šablony - spolupráce na přípravě a osobní účast na školení pro MAS

19. 11.

Konference SRP - Praha

26. 11.

účast na Plánovací komisi programu OP VVV Praha

27. 11.

Konference Perpetum – Praha

30. 11.

účast na konferenci Úspěch pro každého žáka - Kunratice - prezentace spolupráce SKAV, NS
MAS a ministerstev

Průběžně: tvorba dopisu - doporučení MAS - Rovné příležitosti; SKAV - konzultace přihlášených, další
doporučování účastníků konference; příprava konference Úspěch pro každého žáka; příprava na PKP
OP VVV.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
2. 11.

setkání odborného týmu projektu OPTP

12. 11.

Školení MS2014+, Praha

13. 11.

jednání výboru NS MAS, Praha - předání informací k MS2014+

20. 11.

účast na Platformě k CLLD, Praha
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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.

12/2018
Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
6. 12.

setkání vedoucích PS při NSMAS; porada odborného týmu projektu OPTP; jednání na MPSV Kučerová

10. 12.

setkání členů ELARD, Brusel

11. 12.

ENRD, 5. Rural Networks Assembly, Brusel

14. 12.

jednání na MPSV – Kučerová

17. 12

Platforma CLLD; jednání na ŘO OPTP – Kupsa

19. 12.

jednání s Asociací krajů ČR k budoucnosti CLLD, Pardubice

Průběžně: příprava PPT na jednání ELARD; připomínkování Pravidel 19 PRV; nastavení standardů
činnosti mentorů evaluace CLLD; 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
7. 12.

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

13. 12.

setkání PS Sociální Pardubice

Průběžně: revize výzvy č. 53 Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD; Pravidla 19.2.1 a 19.3.1 a
Metodika pro tvorbu fichí - připomínkování; řešení úkolů v rámci projektu OPTP; příprava a tvorba
podkladů pro jednání.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
6. 12.

setkání k budoucímu období 2021+ a pracovních skupin NS MAS

13. 12.

setkání PS Sociální Pardubice

14. 12.

setkání s MPSV - plánování dalšího období, tvorba zápisu ze setkání pro členy PS sociální

Průběžně: komunikace s NS MAS, zaslání informací s Konference důstojného stárnutí, podklady pro
Hlas, plánování setkání k budoucímu období 2021+; tvorba článku o principech fungování MAS a
podpoře sociálního podnikání pro web české sociální podnikání; příprava setkání PS Sociální;
komunikace s ASZ k výzkumu pro NS MAS; tvorba článku o podpoře sociálního podnikání
prostřednictvím MAS; plánování workshopu komunitní centra; příprava a tvorba podkladů pro další
jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
1. 12.

účast na konferenci Úspěch pro každého žáka - prezentace spolupráce SKAV, NS MAS a
ministerstev, Kunratice
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6. 12.

schůzka předsedů pracovních skupin a týmu OPTP, Praha

7. 12.

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

11. 12.

Akademie Leader a konzultace nastavení MAP III – PS Vzdělávání, Praha

12. 12.

setkání Krajský akční plán, Praha

13. 12.

jednání Monitorovacího výboru OP VVV, Praha

Průběžně: tvorba, konzultace a připomínkování brožury MAP a MAS; příprava a tvorba podkladů pro
jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
11. 12.

jednání výboru NS MAS, Praha - předání informací k MS2014+

Průběžně: analýza průběhu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, monitorování stavu administrace
SCLLD, nastavování emailových skupin pro ŘO OP, 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
4. 1.

školení mentorů evaluace CLLD v Praze

7. 1.

přípravný výbor IROP 2, MMR

10. 1.

jednání Platformy CLLD, jednání na MZe k PRV

22. 1.

kulatý stůl Komunikace; Výbor NSMAS

25. 1.

PS Sociální; jednání s MPSV - Petrková, Kučerová

28.-29.1. jednání Územních partnerů a zástupců ŘO v Lobči
30. 1.

setkání členů ELARD, Brusel

31. 1.

ENRD - Podvýbor LEADER/CLLD, Brusel

Průběžně: zpracování souhrnu připomínek k PRV; zpracování návrhu čestného prohlášení k novým
aktivitám CLLD v OPŽP; pohovor s uchazeči na pozici konzultant CLLD; shrnutí aktivit "animace CLLD"
pro ŘO OPZ; příprava a tvorba podkladů pro jednání.
Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
Průběžně: příprava podkladů pro jednání; Pravidla PRV, článek 20, komunikace se Státním fondem
životního prostředí; vyhodnocení MAS; řešení emailů; řešení úkolů týmu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
25. 1.

setkání k vyjednávání OPZ s MPSV, setkání PS Sociální
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Průběžně: individuální konzultace s MAS Nad Prahou; komunikace s PS Sociální - svolání jednání;
příprava účasti Smart Villages - komunikace k ubytování, rezervace; tvorba podkladů pro idnes vylidňování venkova, komunikace s MAS Telčsko - analýza projektů, doporučení pro další výzvy; Tvorba
zápisu z PS Sociální - rozeslání k připomínkám, zaslání seznamu plánujících MAS; komunikace s MAS
Společnost pro rozvoj Humpolecka - plánování služeb; vyhledávání kontaktů na MAS komunitně
plánující sociální služby; tvorba dotazníku pro plánující MAS - rozeslání, zodpovídání dotazů; příprava
a tvorba podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
4. 1.

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

9. 1.

setkání IPO MAP, Praha

Průběžně: tvorba, konzultace a připomínkování brožury MAP a MAS; příprava podkladů na jednání PS
Vzdělávání; argumentace šablony pro NNO; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
4. 1.

setkání mentorů mid-term evaluace, Praha

10. 1.

účast na jednání Platforma k CLLD, Praha

22. 1.

jednání výboru NS MAS, Praha - předání informací k MS2014+

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.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
7. 2.

jednání Platformy CLLD, Praha

12. 2.

Výbor NS MAS ČR v Olomouci – prezentace aktuálních informací z ŘO OP

15. 2.

jednání Platformy CLLD, Praha

19. 2.

účast na setkání MAS Plzeňského kraje v Plzni - Moving Station - prezentace aktuálních
informací

20. 2.

Výroční setkání CRR Plzeň v Horšově

28. 2.

Národní stálá konference, Praha

Průběžně: korespondence s MZe k překryvům PRV a OPŽP ve čl. 20; řipomínkování návrh struktury
Strategie CLLD pro budoucí období; kontrola výkazů mentorů evaluace CLLD; příprava a finalizace
prezentace na NSK; řešení úkolů týmu OPTP; příprava a tvorba podkladů pro jednání
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Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
8. 2.

zasedání KS MAS Středočeského kraje - předání informací v rámci projektu OPTP

15. 2.

MAS Horňácko a Ostrožsko, konzultace k evaluaci SCLLD

Průběžně: příprava a tvorba podkladů pro další jednání; řešení úkolů v rámci projektu OPTP.
Markéta Dvořáková  expert pro Operační program Zaměstnanost
21.-22. 2. účast na workshopu Smart Eco-Social Villages v Bruselu
Průběžně: komentář k tabulce vyhodnocení výkonnosti MAS; komunikace PS Sociální - meta analýza
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, komunikace s koordinátorkou plánování SK, informace
k návazné výzvě č.98; kompletace a roztřídění zaslaných podkladů k analýze potřeb venkova v sociální
oblasti, poté odeslání; tvorba příspěvku do Hlasu z NS MAS; komunikace k celoživotnímu vzdělávání dohodnutí termínů setkání; konzultace MAS Nad Prahou; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
26. 2. jednání Chytrý venkov
Průběžně: předávání informací - Šablony pro školy II – informace o zpracování žádostí; příprava
seminářů gramotnosti – informace, rozpracování pro jednotlivé aktéry, komunikace s ČŠI; příprava
informací pro MAS – Hlas z MAS; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
12. 2.

jednání výboru NS MAS, Olomouc - předání informací k MS2014+

15. 2.

účast na jednání Platforma k CLLD, Praha

Průběžně: monitorování stavu administrace SCLLD; telefonní a emailová komunikace s manažery MAS
a ŘO k MS2014+; 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, pomoc
při registraci do systému CSSF14+.
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Jan Florian  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
5. 3.

diskuse k vizím a návrhům NS MAS ČR s MAS ve Velehradě

11. 3.

porada projektového týmu OPTP, závěrečná konference projektu

12. 3.

diskuse k vizím a návrhům NS MAS ČR s MAS v Pardubicích

14. 3.

jednání Platformy CLLD, Praha

27. 3.

výroční setkání CRR, Praha

28. 3.

jednání na MPSV - Petroková, Kučerová; jednání Platformy CLLD, Praha

Průběžně: příprava prezentace na závěrečnou konferenci projektu; zpracování návrhu společné
prezentace MZe (CSV - Dvořáková) a NS MAS na akci NetworX; pohovory s uchazeči na pozici
Konzultant CLLD; příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
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Bohuslava Zemanová  expert pro Operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD
1. 3.

platforma PRV Středočeského kraje

Průběžně: 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
6. 3.

účast na úvodní platformě pro tvorbu OPZ+

28. 3.

účast na jednání vyjednávacího týmu OPZ se zástupci MPSV

Průběžně: konzultace MAS Vladař; tvorba zprávy ze služební cesty v Bruselu - Smart Village; konzultace
MAS Podřipsko; komunikace Střední Polabí - podklady pro analýzu potřeb; aktualizace webových
stránek OPZ + PS Sociální NS MAS ČR, komunikace v rámci PS Sociální a vyjednávání - zpráva z platformy
OPZ+; tvorba příspěvku o činnosti PS Sociální; konzultace MAS Nad Prahou; komunikace PS Sociální analýza potřeb venkova; konzultace MAS Říčansko; konzultace MAS Telčsko; reflexe ze setkání
vyjednávacího týmu OPZ se zástupci MPSV, příprava a tvorba podkladů pro další jednání.
Markéta Pošíková  expert pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
6. 3.

SKAV - plánování další spolupráce, Praha

11. 3.

účast a prezentace na závěrečné konferenci OPTP, porada projektového týmu OPTP
Pardubice

14.-15. 3. výjezdní pracovní zasedání Úspěch pro každého žáka - plánování spolupráce
19.-20. 3. setkání PS Vzdělávání, Havlíčkův Brod
Průběžně: příprava informací pro MAS – Hlas z MAS; komunikace s ČŠI k problematice gramotnosti;
příprava prezentace OPTP v rámci závěrečné konference v březnu v Pardubicích; konzultace podávání
projektu šablony pro NNO; konzultace a spolupráce SKAV – příprava konference.
Jan Libosvár  analytik a garant projektu OPTP
11. 3.

Závěrečná konference OPTP, porada projektového týmu OPTP, Pardubice

12. 3.

jednání výboru NS MAS, Pardubice - předání informací k MS2014+

28. 3.

účast na jednání Platformy k CLLD, Praha

29. 3.

školení CSSF 14+, Praha

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 6. etapy se konalo celkem 6 školení po celé ČR (Praha, Luka
nad Jihlavou, Zábřeh, Úpice, Brandýs nad Labem), kterých se zúčastnilo 161 účastníků z toho 76 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
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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-CSSF14+/.
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

