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Informace z MAS Rozkvět—
informační zpravodaj MAS
Rozkvět, z.s. je připraven
jako samostatný dokument
volně šiřitelný a využitelný
obcemi zájmového území
MAS Rozkvět a dalšími partnery za účelem prezentace
činnosti MAS, SCLLD a jednotlivých projektů.
Materiál je možné dále šířit
jako celek—příloha obecního
zpravodaje.
Obce i další partneři MAS a
média mohou dále využít
kterýkoliv z článků uvedených v tomto materiálu bez
omezení., s odkazem na
zdroj: MAS Rozkvět, z.s.

Když se řekne …..SCLLD MAS Rozkvět
Strategie MAS Rozkvět (SCLLD) se zaměřuje na tyto strategické oblasti: LIDÉ - PODNIKÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH - MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE, s kontextu
principů udržitelného rozvoje, partnerství, inovativnosti a uplatňování rovných příležitostí.
Cílem realizace SCLLD je především zlepšení situace v regionu MAS Rozkvět v oblastech občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání a
zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví i
místních tradic, rozvoje činnosti spolků, mezisektorové i regionální a mezinárodní spolupráce.
SCLLD MAS Rozkvět obsahuje celkem 3 implementační Programové rámce – Program rozvoje
venkova (PRV), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP), ze kterých jsou finančně podporovány realizace individuálních projektů v regionu
MAS. Celková alokace pro implementaci SCLLD MAS Rozkvět pro plánovací období 2014 – 2020
činí téměř 90 mil. Kč.

Postup realizace SCLLD v letech 2017-2018
V letech 2017 a 2018 byly v Programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny již 3 výzvy,
žadatelé měli možnost předložit své žádosti v 6 Opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování
zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a
Cestovní ruch. Ve všech výzvách PRV bylo zaregistrováno celkem 67 projektů, celkový objem
doposud přidělených dotací na tyto investiční projekty činí 22 146 528 Kč.
V letech 2017 a 2018 byly v Programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny výzvy ve
všech 3 opatření - Sociální služby a sociální začleňování (výzva 3x), Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity (výzva 2x), a Zaměstnanost v místě (výzva 2x). Doposud byly v Programovém
rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět podpořeny projekty v částce 6 697 302,51 Kč neinvestiční dotace. Dále čekáme na schválení dalších projektů, když by měly být podpořeny další projekty
v částce 4 836 275 Kč neinvestiční dotace.
Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět obsahuje 4 implementační opatření – Sociální
služby, Školství, Prorodinné služby a Památky. Výzvy pro všechna tato Opatření byly vyhlášeny
již v roce 2017, v 1.pololetí roku 2018 probíhala jejich administrace, další výzvy nebyly v 1. pololetí 2018 vyhlášeny z důvodů změn metodik a schvalovacích procesů ze strany řídícího orgánu
(ŘO). V 2. polovině roku 2018 proběhlo vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro
Opatření Sociální služby – výzva č. 5 – Sociální služby a sociální začleňování. U 3 předložených
projektů, schválených na úrovni MAS, zatím není dokončena administrace ze strany ŘO a nejsou
vydány právní akty. V roce 2019 předpokládáme vyhlášení výzev k předkládání žádostí o dotace
pro 3 Opatření - Sociální služby, Školství a Prorodinné služby. Doposud byly v Programovém
rámci IROP SCLLD MAS Rozkvět podpořeny projekty v částce 14 901 114,07 Kč dotace, což je
přibližně polovina celkové alokace dotací z tohoto Programového rámce. Čekáme na schválení
dalších projektů z výzvy č. 5 IROP, kde by měly být podpořeny projekty v částce 8 282 507,55,-Kč investiční dotace.
Dále MAS Rozkvět aktivně podporuje animací škol implementaci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV), pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při zpracování projektových žádostí pomohly doposud našim školám k získání a administraci dotací z tzv.
šablon, v celkové výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou připravovány neinvestiční projektové záměry škol a školských zařízení v rozsahu dalších více než 20 milionů korun.
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Uplatňování principů MA21 prostřednictvím SCLLD MAS
MAS Rozkvět zavádí aktivně MA21 na úrovni kategorie C* (nejvyšší dosažená úroveň v ČR
v sektoru MAS, plnění kritérií této kategorie bylo opakovaně obhájeno také za rok 2018), což se
promítá také do implementace SCLLD.
V aktuálním stádiu implementace SCLLD lze již pozitivně hodnotit především přínos pro sociální pilíř udržitelného rozvoje, přínosy pro komunitu znamená především realizace projektů
v oblasti sociálních služeb (IROP, OPZ), školství (IROP, OP VVV) a prorodinná opatření (IROP,
OPZ). Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje podporuje místní implementace dotací administrovaných SCLLD především prostřednictvím investičních dotací podnikatelským subjektům
v programovém rámci PRV, a zprostředkovaně také formou neinvestičních dotací (OPZ, OPVVV).
Z hlediska životního prostředí (environmentální pilíř udržitelného rozvoje) jde při realizaci
SCLLD MAS Rozkvět především o projekty neutrální k životnímu prostředí, částečné pozitivní
vlivy mají inovace realizované v investičních projektech typu nákup moderních technologií omezujících spotřebu energií nebo další zátěže životního prostředí, ekologizace provozů apod. (IROP,
PRV), nepřímé pozitivní vlivy pak mají projekty podporující rozvoj EVVO ve školách a při mimoškolních aktivitách (IROP, OPZ, OP VVV).
Přínosy pro zlepšení rovných příležitostí a omezování diskriminace znamená především realizace projektů v oblasti sociálních služeb (IROP, OPZ) a prorodinných opatření a mimoškolních
aktivit (OPZ). Na tyto oblasti se zaměří MAS Rozkvět také v roce 2019 dalších výzev i zajištěním
vyšší alokace z OPZ pro tyto oblasti.

AVÍZO: INVESTIČNÍ DOTACE NA ROZVOJ SLUŽEB CESTOVNÍHO

Výzva SCLLD MAS Rozkvět k předkládání žádostí o dotace na investiční projekty v oblasti cestovního ruchu bude zveřejněna v 03-04/2019, půjde o jednu z posledních možností získání až 50%
dotace z Programu rozvoje venkova na investice do služeb v cestovním ruchu – ubytovacích a
stravovacích zařízení i doplňkových služeb, jakými jsou např. půjčovny kol apod.. Podnikatelé
získají více informací na www.masrozkvet.cz, doporučujeme včasnou přípravu žádostí!
Pro bezplatné konzultace kontaktujte telefonicky vedoucí kanceláře MAS Rozkvět pí. Hůrskou,
telefon 774 139 464. Projekt implementace SCLLD MAS Rozkvět je dotačně podpořen z IROP.

Představujeme úspěšné projekty SCLLD MAS Rozkvět
Pištínská mateřinka pořádá zábavné prázdninové pobyty pro děti
Se starostí o děti v průběhu letních prázdnin se nemusí trápit zaměstnaní rodiče předškoláků a
malých školáků ve věku od tří do jedenácti let z okolí Pištína na Českobudějovicku. Zdejší mateřská škola totiž zůstává v provozu i v červenci a srpnu a formou takzvaných příměstských táborů
zajišťuje pro děti celodenní aktivní program v bezpečném prostředí pod vedením profesionálních
pedagogů a zkušených lektorů. Tato mimořádně užitečná a vyhledávaná služba Mateřské školy
(Pištín je součástí tříletého pilotního projektu mateřinky financovaného ze zdrojů Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
„Hlavním cílem tohoto projektu je podpora zaměstnaných rodičů, kteří řeší problém se zajištěním
péče a programu pro své děti v období letních a jarních prázdnin. Program, na jehož realizaci jsme
získali prostředky z dotační výzvy MAS Rozkvět, jim dává možnost plného pracovního nasazení bez
nuceného přerušení nebo nutnosti měnit pracovní dobu či úvazek,“ uvedla ředitelka pištínské mateřinky Kamila Lidralová. Více informací nejen o tomto projektu, ale i dalších aktivitách MŠ Pištín
najdete na www.mspistin.cz.

Realizace projektu MAP II ORP ČB nabírá na obrátkách
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Úvodem krátké připomenutí: od září 2016 o prosince 2017 probíhal na Českobudějovicku projekt na podporu vzdělávání s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice (zkráceně „MAP“), jehož realizátorem byla MAS Rozkvět,z.s. za podpory
dalších místních akčních skupin působících Českobudějovicku, města České Budějovice i dalších partnerů, do tohoto projektu se postupně zapojilo více než 70 školských zařízení a vzdělávacích institucí. Pro zapojené subjekty – MŠ, ZŠ i zájmového a neformálního
vzdělávání a jejich zřizovatele - tento projekt vytvořil mj. řadu možností k setkávání se a sdílení zkušeností, názory, problémy a potřeby, ale také nápady a návrhy možné budoucí spolupráce. Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality vzdělávání v regionu ORP České Budějovice následně potvrdila drtivá většina aktérů MAP – zřizovatelů škol a
také jednotlivé školy a další partneři - písemným souhlasem se zařazením do navazujícího projektu MAP II. ORP ČB, vznikla tak široká
platforma spolupráce.
Již před zahájením realizace MAP II ORP ČB projevilo zájem o zapojení se do projektu téměř 100 škol zřizovaných v území
správního obvodu ORP České Budějovice. Projekt byl zahájen v červnu 2018 a na jeho celkovou realizaci máme 4 roky.
Dotační podpora byla projektu z OP VVV přiznána počátkem 12/2018, ale projekt postupně realizoval dílčí aktivity již od červnu z
vlastních zdrojů MAS. Díky tomuto rozhodnutí MAS Rozkvět, z.s. mohla být v rámci projektu MAP II ORP ČB zajištěna doprava několika
stovek žáků základních škol na interaktivní výstavu Dobrodružství s technikou. Dále se uskutečnilo několik seminářů vzdělávání pedagogických pracovníků a kooperačních setkání pracovních a tématických skupin a jednání Řídícího výboru MAP II ORP ČB. Velmi pozitivní ohlas byl mj. z akce, kterou uspořádala Jihočeská hospodářská komora pro výchovné poradce škol – vynikající zprávou je, že rodičům a žákům, kteří si letos budou vybírat střední školu, může s volbou dalšího vzdělávání pomoci nový kariérní nástroj Salmondo;
jednotlivé ZŠ obdržely licence k užívání tohoto softwarového produktu a zásadním způsobem tak rozšířily své možnosti v kariérovém
poradenství. Na výborné úrovni je také naše spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. Společně připravujeme vzdělávací programy pro učitele ZŠ a MŠ v oblasti IT technologií, polytechnickém vzdělávání, ale hlavně v doposud opomíjené oblasti práce
s nadanými žáky.
V prosinci se také uskutečnilo další setkání zástupců mateřských a základních škol, která byla již v předchozím projektu ( MAP I.). Na
programu dvoudenního setkání bylo nejen vzájemné sdílení poznatků, zkušeností i zážitků z každodenní pedagogické praxe, ale i navázání nových pracovních kontaktů. V rámci tematických kulatých stolů se diskutovalo o nejpalčivějších problémech škol. Kromě otázky
financování se probírala inkluze a rovné příležitosti pro všechny děti a žáky škol. Dalším širokým tématem je i otázka gramotností žáků
a polytechniky. Účastníci mj. konstatovali, že je evidentní, že bez podpory MŠMT a zřizovatelů škol se technické vzdělávání dopředu
neposune, kromě vybavení školních dílen a IT učeben je potřeba zajistit dostatek odborných pedagogů a spolupráci škol, včetně SŠ.
Druhý den setkání byl věnován příkladům dobré praxe. Velmi sofistikovaně a s nadšením o svých školách a školkách pohovořili jednotliví ředitelé nebo přímo i zřizovatelé. Kolegům se zde představili MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, Waldorfská
škola České Budějovice, Dětská skupina Kvítek JU a Svobodná ZŠ a lesní MŠ Doma v lese. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob z řad ředitelů škol ORP České Budějovice. Zpětné reakce nás přesvědčily, že setkávání je vítaná forma spolupráce a zaslouží si i nadále iniciovat
tuto formu, optimálně rozvíjející vzájemnou komunikaci mezi partnery projektu, kooperace a sdílení.
Projekt MAP II. ORP ČB tedy nabírá na obrátkách. Aktuality, pozvánky na semináře a kurzy, nabídky spolupráce i termíny dalších akcí
sledujte i nadále na našich webových stránkách www.mapvzdelavani.cz.
Ve 12/2018 proběhla také další aktualizace Strategického rámce MAP - připomínáme i touto cestou všem zřizovatelům a jednotlivým
školám, ale i třeba neziskovým organizacím, které mají zájem v budoucnu podávat žádosti o dotace IROP, aby pravidelně aktualizovali
a doplňovali své návrhy na investiční akce, např. na rekonstrukce objektů či jejich modernizace a vybavení. Další aktualizace dokumentu SR MAP ORP Č.Budějovice bude projednána Řídícím výborem v červnu 2019.
Na únor 2019 je naplánována série menších konferencí, kterých by se měli zúčastnit zástupci všech zapojených škol; aby měla setkání
požadované efekty, půjde o akce pro max. 30 účastníků. Konference se uskuteční ve Zlivi, Lišově a v Českých Budějovicích. Těmito setkáními startuje šetření potřeb škol a také
dotazníkové šetření rovných příležitostí, jehož agregované
výsledky budou předány Jihočeskému kraji a MŠMT pro další
analýzy. Registrace na konference i další vzdělávací akce pro
pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky škol i zřizovatele bude i nadále probíhat prostřednictvím www.
Veškeré potřebné informace k projektu MAP II ORP ČB Vám
poskytnou ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažerka projektu
(telefon 773 187 564) a Mgr. Jana Rychlíková, koordinátorka
projektu (telefon 723 645 097). Kancelář projektu MAP II
ORP ČB: Žižkova 12, České Budějovice (kancelář č. 502).

UPOZORNĚNÍ:
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Dovolujeme si Vás informovat o
dočasné změně působnosti
kanceláře MAS Rozkvět, z.s..
Z důvodu rekonstrukce objektu
Úřadu městyse Lhenice, je
kancelář MAS umístěna do
prvního patra Zdravotního
střediska ve Lhenicích v ulici
Krumlovská 293.

KONZULTACE :
Kancelář MAS poskytuje veškeré konzultace k implementaci
SCLLD MAS pro potenciální
žadatele i konečné příjemce
zdarma.

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE MAS:
Pondělí:

8:30 - 11:30
12.30 - 16:00

Úterý:

po předchozí dohodě

Středa:

8:30 - 11:30
12:30 - 16:00

Čtvrtek:

po předchozí dohodě

Pátek:

po předchozí dohodě
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Aktualizace plánu výzev a alokací Programového rámce IROP
Anketa – ŠKOLSTVÍ
Vážení ředitelé škol a zástupci zřizovatelů, nejpozději v 09/2019 bude MAS Rozkvět, z.s. vyhlašovat poslední výzvy k předkládání investičních projektů, které budou financovány ze IROP SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020, pro oblasti a) Školství (MŠ, ZŠ) a b) Prorodinné služby (zájmové
a neformální vzdělávání). V této souvislosti žádáme ty z Vás, kteří plánujete podat projektovou
žádost do této výzvy SCLLD MAS, o vyplnění níže přiložené ankety, která nám umožní lépe specifikovat parametry této výzvy. Výsledky ankety budou projednány na Fóru starostů MAS Rozkvět
19.2.2019. Uzávěrka ankety je v pátek 15.2.2019.
Uveďte prosím: 1) název žadatele, popř. školy, 2) číslo projektu dle aktuálního zařazení projektu
do SR MAP ve Vašem ORP, 3) je předpokládaný rozpočet nižší než 2 M Kč? ANO -NE, 4) máte již
zkušenosti s přípravou a realizací projektů IROP nebo ROP? ANO – NE, 5) kontakt na respondenta
pro zjištění dalších informací: (příjmení, e-mail).
Anketa – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vážení starostové a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, nejpozději v 09/2019 bude MAS
Rozkvět, z.s. vyhlašovat poslední výzvy k předkládání investičních projektů, které budou financovány ze IROP - SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020, pro oblasti Sociálních služeb a Komunitní
centra. V této souvislosti žádáme ty z Vás, kteří plánujete podat projektovou žádost do této
výzvy SCLLD MAS, o vyplnění níže přiložené ankety, která nám umožní lépe specifikovat parametry této výzvy. Výsledky ankety budou projednány na Fóru starostů MAS Rozkvět 19.2.2019. Uzávěrka ankety je v pátek 15.2.2019.
Uveďte prosím: 1) název žadatele, 2) jaké sociální služby se projekt týká?, 3) co bude předmětem
projektu? Uveďte krátký popis, 4) předpokládaný rozpočet, 5) máte již zkušenosti s přípravou a
realizací projektů IROP nebo ROP? ANO – NE, 6) kontakt na respondenta pro zjištění dalších informací: (příjmení, e-mail).
Anketa – PRORODINNÁ OPATŘENÍ
V rámci výzvy OPZ - Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity, která je připravována MAS a bude vyhlášena v 1.Q.2019, má možnost připravit MAS Rozkvět, z.s. „zastřešující“ projektovou žádost
o dotaci na aktivitu Příměstské tábory.
K tomuto kroku jsme se rozhodli s ohledem na to, že nás kontaktovali některé školy či obce s tím,
že by se rádi do výzvy zapojili, ale při konzultacích bylo zjištěno, že celkové parametry výzvy
(minimální rozpočet neinvestičního projektu 400 tis. Kč) a také související administrativa jsou pro
jednotlivé subjekty neřešitelné.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
A ANKETY:

Své dotazy i odpovědi na ankety
zasílejte vedoucí pracovnici
kanceláře MAS Rozkvět
pí. Hůrské
(kancelar@masrozkvet.cz)
nebo přímo pracovnici pro
implementaci Programového
rámce IROP a Programového
rámce OPZ SCLLD
pí. Fakenbergové
(fakenbergova@masrozkvet.cz).

Proto Vám kancelář MAS nabízí touto cestou možnost připojit se do tohoto společného
„zastřešujícího“ projektu. Hlavní administrativu by takto zajistila kancelář MAS. Dílčí příměstské
tábory budou moci probíhat v období jarních a letních prázdnin, celkově v průběhu až 3 kalendářních let od léta 2019, a to výhradně na území MAS Rozkvět. Do spolupráce na organizaci jednotlivých „místních“ táborů se mohou zapojit jednotlivé školy, školky, místní spolky nebo i obce, a
zapojení především místních „lidských zdrojů“. Pokud máte zájem o tuto spolupráci a chtěli byste
ve své obci takovéto „příměstské“ tábory pořádat, odpovězte nám prosím prostřednictvím připojené ankety. Prosíme o vyplnění ankety—na základě zaslaných odpovědí budete dále kontaktováni
pracovnicemi kanceláře MAS a bude uspořádána společná schůzka, popř. série dalších přípravných jednání. Protože bychom si současně chtěli udělat lepší obrázek o nabídce těchto aktivit ve
Vaší obci, prosím vyplňte otázky ankety také.
Uveďte prosím: 1) Název obce, popř. školy, 2) Máte zájem o příměstské tábory? ANO/NE, 3) Pokud ANO - o kolik táborů byste měli zájem v období od 08/2019 do 07/2022? (např. 1 letní tábor
2019, 1 jarní 2020); 1 tábor = 1 týden, 4) Pokud ANO – jakou kapacitu táborů předpokládáte
(počet účastníků na 1 tábor)?, 5) Pokud NE - jsou u Vás v obci nebo nejbližším okolí příměstské
tábory pořádány? Kde a kým (kterou organizací)?, 6) Jméno respondenta, telefon, e-mail .

