
 
 

 

Zápis z jednání PS č. 2 

 

Datum a čas:  4. 3. 2016 od 9:00 hodin 

Místo:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

 

Program: 

1.  Plán činnosti 
2.  Informace o stavu podání strategie a představení schválených opatření v kompetenci PS 
3.  Plán výzev v roce 2016 
4.  Současný stav příprav opatření pro vyhlášení výzev 2016 
5.  Realizace MAP 
6.  Seminář pro školy  
7.  Informace o projektech spolupráce 
8.  Informace o výzvách v národním kole v roce 2016 
9.  Diskuse 

 

Přítomni: 

Mgr. Petra Hojková, odbor školství a kultury pardubického kraje 
Mgr. Hana Pavlíčková, ZŠ U Dvora 
Mgr. Vratislav Šembera, Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. 
Mgr. Veronika Peteráčová, Strom života Lesní klub 
Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s. 
Ing. Alice Brožková, MAS ORLICKO, z.s. 
Mgr. Marie Kršková, MAS ORLICKO, z.s. 
 

Omluveni: 

Mgr. Kristýna Odvárková, ContiproHolding, a.s. 
Mgr. Tomáš Brancuzský, CZ LOKO, a.s. 
PhDr. Petra Novotná, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 
Mgr. Zdeňka Hanyšová Celá, Koučink akademie Libchavy 
PhDr. Zuzana Pecháčková, Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Alena Němcová, Středisko volného času ANIMO 
 

 



 
 

 

Ad 1) 

Pracovní skupině (dále jen PS) byl představen předpokládaný plán činnosti pro rok 2016. V tomto 

roce se aktuálně plánují 4 jednání PS. V dubnu by se PS měla stěžejně zabývat projednáváním návrhu 

principů výběru projektů, nominací externích hodnotitelů a členů výběrové komise. V následujícím 

měsíci PS bude navrhovat hodnotitele (případně členy výběrové komise) a řešit připomínky 

vyplývající z věcného hodnocení. V případě zájmu mají členové PS možnost zvolení do funkce 

hodnotitelů. Dalším bodem jednání bude projednání intenzivního zahájení komunikační kampaně 

k výzvě (dle stavu schvalování SCLLD). 

Usnesení: 

PS bere na vědomí plán činnosti na rok 2016. 

PS stanovila následující termíny jednání:  19. 4. 2016 od 8:30 hodin a 12. 5. 2016 od 8:30 hodin. 

Prosíme členy, aby s těmito termíny již teď počítali. 

 

Ad 2) 

Ing. Vanická představila současný stav SCLLD, která byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj 

dne 18. 12. 2015. V současné době MAS ORLICKO obdrželo připomínky k formálním náležitostem 

SCLLD, které se zejména týkají upřesnění informací o komunitním projednávání SCLLD. Současně 

s těmito připomínkami MAS ORLICKO byla vyzvána k dodatečnému doplnění indikátorů 

v programovém rámci OP Z. 

Dále byly představeny jednotlivé opatření z IROP a OP Z, které MAS ORLICKO připravuje (viz příloha 

II.1.1. a II. 2.1.) 

Usnesení: 

PS bere na vědomí stav podaných opatření a informace o minimálním rozsahu doplňování opatření 

v souladu s dodatečnými informacemi. 

Ad 3) 

V tomto bodu Ing. Vanická představila plánovaný harmonogram vyhlášení a příjmu žádostí. V případě 

optimistického výhledu se předpokládá schválení výzvy do června 2016. Záhy na to by byly 

zpracovány výzvy a odeslány ke schválení na Řídící orgán (=ŘO) v termínu po 1. 7. 2016. Na základě 

schválení ŘO se vyhlášení výzev plánuje na 1. 8. 2016. Na otázku, kdy by členové PS chtěli být 

informování o plánovaném vyhlášení výzev, Mgr. Pavlíčková uvedla začátek června. Mgr. Šembera 

navrhl měsíc květen s tím, aby byl dostatečný prostor projekt připravit (především s ohledem 

na plánované letní prázdniny). V termínu od 5. – 8. 9. 2016 je předpokládán příjem žádostí. Následně 



 
 

 

by probíhala kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, příprava pro hodnotitele, hodnocení 

projektů a předání projektů hodnotitelům. 

Usnesení: 

PS berou na vědomí předpokládaný plán výzev v roce 2016. 

Ad 4) 

Na základě pozitivního schválení SCLLD MAS ORLICKO plánuje vyhlásit v létě letošního roku 

3 opatření týkající se podpory vzdělávání.  Z Integrovaného regionálního operačního programu 

(=IROP) se to týká opatření IROP/ 5 a IROP/7. V současné době je zapotřebí opatření IROP/ 5 

intenzivně připravovat. V měsíci dubnu MAS ORLICKO plánuje semináře pro školy, kde bude 

příležitost diskutovat nad tímto tématem. Z Operačního programu zaměstnanost (=OP Z) 

je plánovaná výzva na opatření OP Z/4 na podporu školních družin, klubů.  

Usnesení: 

PS projednala stav připravenosti pro vyhlašování výzev v roce 2016. 

Ad 5) 

Ing. Vanická předala slovo paní Mgr. Krškové, která od dubna 2016 bude zaměstnankyní MAS 

ORLICKO a její hlavní náplní v dubnu bude spuštění animace pro školy a od května realizace MAPů. 

Plánovaná doba realizace MAP je 2 roky a je určena pro MŠ a ZŠ. Pro území MAS ORLICKO budou 

zpracovávány 3 MAPy, z nichž 2 bude realizovat MAS ORLICKO. Jedním z nich bude pro ORP Žamberk 

a ORP Králíky, druhý MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a ORP Česká Třebová. Každý MAP bude mít svůj 

Řídící výbor a řídící PS. Členům PS bylo nabídnuto zapojení do Řídícího výboru (nejvyšší orgán, účast 

není honorována) a do řídící PS (aktivní podíl na aktivitách projektu, obdobný v PS č. 2, s nárokem 

na odměnu). Současně členové PS byli požádáni o: 

 zapojení do Řídícího výboru a řídící PS na příštím jednání 

 navržení nominací na členy Řídícího výboru a řídící PS pro ORP Ústí nad Orlicí, ORP Česká 

Třebová (případně pro ORP Žamberk a ORP Králíky, pokud se nemohou sami členové        

 PS č. 2 zapojit) 

Ad 6) 

V měsíci dubnu MAS ORLICKO plánuje 3 semináře pro školy. Jedním bodem programu bude 

poskytnutí informací o projektech realizované formou zjednodušeného vykazování (šablonami). 

Plánovaná výzva na tyto šablony je v dubnu letošního roku. Zástupci MAS ORLICKO se plánují 

zúčastnit semináře k animaci škol (22. 3. 2016), kde získají bližší informace o šablonách. Dalším 

bodem v programu bude realizace MAPů, plánované projekty a výzvy z jednotlivých operačních 

programů, služby kanceláře MAS a poskytnutí informací o systému MS 2014+.  



 
 

 

Usnesení: 

PS bere na vědomí plánované termíny seminářů pro školy.  

PS pověřuje Ing. Brožkovou kompletací pozvánky na seminář (ve spolupráci s členy PS…) a jejím 

rozesláním… 

 

Ad 7) 

Ing. Vanická představila současné výsledky z projednávání projektů spolupráce mezi MAS, na které 

je stanovena alokace 2. 218.000 Kč s předpokladem navýšení o 114% po roce 2018. V současné době 

se diskutuje přibližně o 8 projektech s celkem cca 15 partnerskými MAS. Členové pracovní skupiny 

byli vyzváni k předkládání návrhů na další projekty, včetně dalších partnerů mimo území MAS. 

V rámci toho Mgr. Peteráčová projevila zájem o projekt „Ovocnářství“. 

Usnesení: 

PS bere na vědomí plánované záměry projektů spolupráce a žádá členy PS o aktivní předkládání 

projektových záměrů. 

Ad 8) 

V posledním bodu jednání byl členům PS představen harmonogram výzev v oblasti vzdělávání pro rok 

2016. 

Z IROP:  

 05/ 2016 – Výzva č. 45 „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ 

 05/ 2016 – Výzva č. 49 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 

 08/ 2016 – Výzva č. 58 „Infrastruktura základních škol“ 

Usnesení: 

PS bere na vědomí informace o výzvách do národního kola IROP v roce 2016. 

 

Zpracovala: Alice Brožková 


