
 

Zápis z jednání pracovní skupiny č. 2 

Místo konání:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

Dne:  4. 8. 2015 

Čas:  9:30 hodin 

Účastníci:  PhDr. Petra Novotná 

 Mgr. Vratislav Šembera 

 Mgr. Kristýna Odvárková 

 PhDr. Zuzana Pecháčková 

 Mgr. Jiří Hlava 

 Slávka Petrová 

 Mgr. Zdeňka Hanyšová Celá 

 Mgr. Tomáš Brancuzský 

Začátek jednání patřil přivítání a poděkování všem účastníkům za jejich účast. 

Ing. Vanická následně představila program jednání.  

V úvodu seznámila s postupem přípravy jednotlivých OP vzhledem k dostupnosti materiálů 

potřebných k tvorbě programových rámců MAS (především doplňující informace MPSV k OP 

Z a očekávané zveřejnění pravidel IROP). 

Následně byli účastníci seznámeni s aktuální výší alokací pro jednotlivé OP: 

Operační program zaměstnanost 13 930 000 

Integrovaný regionální operační program 116 903 000 

Program rozvoje venkova 42 936 000 

Celkem na výzvy 173 769 000 

 

Pracovní skupiny č. 2 se týkají OP IROP a OP Z. 

Následně byly prezentovány aktuální změny v  projednaných fiche, které se zde promítly v důsledku 

změn v OP IROP a OP Z. Jedná se o  následující změny: 



 
 

Fiche Vymezení podpory Aktuální stav Zapracované úpravy Alokace 

IROP 4 Vybavení pro technické a 
přírodovědné vzdělávání  

Vyloučení podpor MŠ 
(změna IROP) 
 
V diskusi možnost podpory bez 
stavebních úprav (vznesen dotaz 
na MMR, sporná odpověď ze 
semináře minulý týden) 

Úprava alokace (snížení počtu 
podpořených žadatelů) 
 
Původně plán podpořených: 121 
Nově plán: 101 
 

40 000 000 Kč 
Dotace 95% 

IROP 5 Vybavení reedukačních učeben 
a vybavení pro vzdělávání žáků 
se SVP 

Beze změny Počet podpořených – 76 16 000 000 Kč 
Dotace 95% 

IROP 6 Neformální a zájmové 
vzdělávání 

Beze změny, možnost podpory 
MŠ prostřednictvím SRPDŠ 
(příklady: MŠ Lichkov, MŠ a ZŠ 
Červená Voda) 

Vzhledem k snížení alokace IROP 
pracovní snížení – 70 podpořených 
žadatelů  á. 150 000 Kč / projekt 

10 500 000 Kč 
Dotace 95% 

IROP 7 Dostupná péče o děti  
 
(Kapacity péče o děti – dětské 
skupiny, ne MŠ) 

Beze změny, vyhodnocuje se 
zájem ve vazbě na možnost 
financování z OP Z (křížové 
financování ) 

Počet podpořených: 5 
Alokace: 600 000 Kč 

3 000 000 Kč 
Dotace 95% 

IROP 8 Inovace ve vzdělávání  Beze změny 
V diskusi možnost podpory bez 
stavebních úprav 

Dle aktuálního vývoje v území  
 

4 000 000 Kč 
Dotace 95% 

OP Z / 1 Primární prevence ve školách Nelze realizovat prostřednictvím 
MAS v souladu se zpracovanou 
metodikou MPSV a rozsáhlým 
zúžením podporovaných aktivit 

Budeme monitorovat možnost 
podání do individuálních projektů (OP 
VVV)? 

0 

OP Z / 2 Kvalifikovaný trh absolventů  dtto Dtto, kontaktovat NUV 0 

 

 



 
 

Dále byl představen základní rámce fiche pro programový rámec OP Z, které ještě budou předloženy 

PS 2 k projednání a pro které v současné době probíhají jednání. Jedná se o následující fiche: 

Fiche Vymezení podpory Aktuální stav Alokace 

OP Z Podpora provozu 
dětských skupin a 
jejich zřízení  

8. 7. 2015 proběhla PS 
 
Možnost zřízení dětské skupiny pro děti od 2 
let, lze i při MŠ, není vázáno na 
zaměstnavatele v území 
 
Vyhodnocuje se zřízení k financování IROP / 
OP Z 
 
Projektové záměry: 
3 projektové záměry 
 
Proběhla informace o možnosti financování 
MŠ s dětmi od dvou let prostřednictvím 
šablony „chůva“ – OP VVV 

 
Připravuje se 
Dotace: různá výše 

OP Z Podpora zařízení, 
doplňujících kapacitu 
stávajících 
institucionálních 
forem vzdělávání 
(školní družiny, kluby) 
s možností podpory 
městských táborů  

11. 8. 2015 – PS (pozvánka ZŠ, NNO, obce) 
 
Předpokládáme další domapování potřeb 
v září ve vazbě na agendy MAP 

 
Připravuje se 
Dotace: různá výše 

 

V kontextu informací o zveřejněných podmínkách OP Z byli účastníci seznámeni i s dalšími oblastmi 

podpory OP  Z (mimo rámec kompetencí OP Z). Jedná se o: 

 Sociální služby 

 Komunitní sociální práce 

 Politika zaměstnanosti 

 Sociální podnikání 

Účastníci byli informování o plánovaném setkání dne 24. 8. 2015 na Městském úřadě Žamberk, 

kterého se budou účastnit zástupci sociálních odborů z jednotlivých měst území MAS ORLICKO. Jeho 

hlavní náplní bude poskytnutí informací o možnosti podpory komunitní sociální práce a komunitních 

center a zjištění zájmu o tuto podporu v území MAS ORLICKO.  

 

Dále byla podána informace o Metodice pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách 

(= KPSL) realizované Agenturou pro sociální začleňování. MAS ORLICKO v současné chvíli prověřuje, 

zda města v území, která mají na svém území vyloučenou lokalitu (– připadá město Česká Třebová) 



 
plánuje spolupráci s touto agenturou, jelikož čerpání prostředků prostřednictvím KPSVL zakládá 

blokaci totožných žadatelů a témat z dalších zdrojů (výzev). 

Mgr. Hlava představil místní akční plány (=MAPy) a krajské akční plány (=KAPy). U MAPů uvedl, že 

informovanost o této agendě je v území PK mezi jednotlivými ORP rozdílná, některá ORP zřejmě 

nemusí být vůbec informována. Na základě toho je pro ORP připraveno jednání, které se bude konat 

dne 12. 8. 2015, kdy budou ORP představeny jejich úlohy a tato agenda. Pro území MAS ORLICKO je 

specifické ORP Králicko, kde je méně než 8 škol, taktéž v ORP Česká Třebová.  MAPy se budou 

povinně zabývat těmito oblastmi: 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
 

Informaci dále doplnila Ing. Vanická, ta uvedla, že pracovní verze „postupů pro zpracování místních 

akčních plánů“ požadují pro realizaci projektu velmi podobné aspekty, jaké musí splnit MAS pro 

realizaci svých SCLLD. Z tohoto důvodu jsou MAS také vhodnými žadateli těchto projektů a dle 

předběžné výzvy by měly být zvýhodněny v realizaci výší dotace.  

Projekty mají být připravovány a realizovány ve spolupráci s partnery v území a řízeny týmem 

s předepsanou strukturou. Vzhledem k tomu, že takovouto strukturou (v základním rozsahu) již MAS 

ORLICKO disponuje, bylo možnost zpracování MAP na platformě MAS – ORP – PPP UO již projednána 

se zástupci ORP v území. Zájem o tuto spolupráci závazně projevily ORP Žamberk, Králíky a Ústí nad 

Orlicí. ORP Lanškroun bude agendu realizovat samostatně, ORP Česká Třebová vyčkává do zveřejnění 

oficiální výzvy. Na základě závazného zájmu aktivitu projednala Rada MAS. Ing. Vanická následně 

vyzvala členy PS 2 k dotazům. Následně PS 2 projednala souhlas k navázání činnosti členů PS 2 

v rámci Řídícího výboru MAP. (metodiku MAP v pracovní verzi Vám zasíláme v příloze). 

Ke KAPům, pan magistr, uvedl organizační schéma při přípravě KAPů a současně zmínil, že jim chybí 

odborný garant z MŠMT. 

V závěru paní PhDr. Novotná představila HAMET projekt a jejich spolupráci s Němci. 

Během jednání byl vznesen dotaz od: 

 Pana Brancuzského (CZ LOKO) –  Pokud by si VOŠ a SŠ technická v České Třebové zřídila 

volitelný předmět „profesní kvalifikace lokomotiv“, firma CZ LOKO by poskytla škole pomoc, 

zda by se našla podpora i ze strany MAS ORLICKO? 

 

Další jednání pracovní skupiny č. 2 bude plánované na podzim 2015. 

 

Zpracovala: Ing. Alice Brožková 

Přílohy: POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (pracovní verze) 


