
 
 

 

Zápis z jednání PS č. 2 

 

Datum a čas:  19. 4. 2016 od 8:30 hodin 

Místo:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

 

Program: 

1.  Aktuální informace ke Strategii 
2.  Seznámení s postupy hodnocení a projednání návrhu principů výběru projektů v souladu 

s pravidly, příprava výkladu VK 
3.  Nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK 
4.  Realizace animace školy MAS 
5.  Realizace MAP 
6.  Informace o projektech spolupráce 
7.  Aktuální informace z národního kola 
8.  Zprávy členů PS, různé 

 

Přítomni: 

Mgr. Jiří Hlava, vedoucí pracovní skupiny KAP 
Mgr. Hana Pavlíčková, ZŠ U Dvora 
Mgr. Vratislav Šembera, Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. 
PhDr. Zuzana Pecháčková, Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Bc. Lucie Kluková, Středisko volného času ANIMO 
Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s. 
Ing. Alice Brožková, MAS ORLICKO, z.s. 
Mgr. Marie Kršková, MAS ORLICKO, z.s. 
Ing. Lukáš Bednář, MAS ORLICKO, z.s. 
 

Omluveni: 

Mgr. Veronika Peteráčová, Strom života Lesní klub 
Mgr. Kristýna Odvárková, ContiproHolding, a.s. 
Mgr. Tomáš Brancuzský, CZ LOKO, a.s. 
PhDr. Petra Novotná, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 
 
 

 



 
 

 

Ad 1) 

Pracovní skupině (dále jen PS) byly představeny aktuální informace týkající se strategie CLLD. Dne 15. 

4. 2016 získala MAS ORLICKO potvrzení o splnění podmínek kontroly formálních náležitostí 

a přijatelnosti. Na základě toho byla strategie CLLD odeslána k věcnému hodnocení. 

Usnesení: 

PS bere na vědomí aktuální stav strategie. 

Ad 2) 

Ing. Vanická seznámila členy PS se systémem hodnocení projektů. Hodnotitelům bude zajištěno 

školení, kde získají informace k hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení. 

Následně proběhne jednání výběrové komise, která předloží projektové žádosti, které uspěly 

v hodnocení, na jednání Rady MAS ORLICKO. 

Ing. Bednář představil kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD. První 

část patřila obecným kritériím pro všechny žádosti o podporu. Následně byly představeny výběrová 

kritéria vztahující se k podporovaným aktivitám z opatření IROP/ 5, IROP/ 7 a OP Z/ 4, pro které MAS 

ORLICKO plánuje v letošním roce vyhlásit výzvu.  

Mgr. Hlava informoval členy PS o Krajských akčních plánech vzdělávání (=KAP). Pardubický kraj zahájil 

realizaci projektu v únoru 2016. Seznam investičních priorit středních škol a dalších subjektů 

působících v oblasti středoškolského vzdělávání plánují schválit v červnu 2016 v návaznosti na 

vyhlášení výzvy pro střední školy z Integrovaného regionálního operačního programu (=IROP), která 

má být vyhlášena v květnu 2016 a zahájení příjmu žádostí v červnu 2016. V rámci této výzvy je 

alokováno 1,54 mil. Kč. Aktualizace seznamu by měla proběhnout v následujícím roce 2017, v rámci 

které je plánovaná další výzva pro střední školy. Alokovaná částka na výzvu je 1,50 mil. Kč.  

Dále byla členům PS připomenuta důležitost zaevidování projektových záměrů středních škol 

do KAPů pro možnost čerpání finančních prostředků jak na národní úrovni, ale také přes MAS 

ORLICKO. Mgr. Hlava informoval o stále probíhající diskusi o speciálních školách, aby mohly být 

žadateli na projekty bezbariérovosti z IROP. 

Mgr. Hlava následně uvedl vztah základních škol s KAP, i přesto, že projektové záměry základních škol 

musejí být v evidenci MAP. Investiční záměr středních škol vycházející z potřeb základních škol (např. 

studenti ze ZŠ budou docházet na hodiny na SŠ) musejí být v evidenci KAP. Takovéto projektové 

záměry by měly být výstupem MAP a zařazeny do KAP v 2. vlně v roce 2017. 

V oblasti inkluze Mgr. Hlava uvedl, že by ZŠ měly podporovat nejen děti sociálně slabé, ale také děti 

nadané. 



 
 

 

V závěru tohoto bloku se členové PS shodli, že počet stávajících kritérií je dostačující a není nutné 

další nastavovat. 

Usnesení: 

PS projednala postupy a návrhy principů výběru projektů v souladu s pravidly, příprava výkladu PK. 

Ad 3) 

Ing. Vanická uvedla potřebnost diskuse nad nominací, volbou externích hodnotitelů a členů VK. 

Členové PS byli požádáni o vyjádření, zda by zástupci MAS měli pro hodnotitele připravit 

předhodnocení. Členové PS se jednomyslně shodli, aby MAS předhodnocení pro hodnotitele 

připravili. Následně Ing. Vanická požádala členy PS o předložení návrhu externích hodnotitelů 

(ve složení jméno, zaměstnání, telefonní a emailový kontakt, 1 věta odůvodnění o vhodnosti jeho 

členství) do 3. 5. 2016. S uvedenou osobou musí být projednán souhlas s nominací. Externí 

hodnotitelé budou zaměstnáni na DPP za cca 200 Kč/ 1 hodinu. 

Usnesení: 

PS bere na vědomí informace o způsobu nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK. 

Ad 4) 

V dalším bodu jednání Mgr. Ing. Kršková informovala o realizaci animace škol MAS. V posledních 

dvou týdnech se uskutečnily 4 semináře pro školy, jejichž hlavním programem bylo poskytnutí 

informace o projektech realizované formou zjednodušeného vykazování – šablonami. V rámci tohoto 

bodu byly účastníci informování o výzvě a termínech, o obsahu jednotlivých šablon a službách 

zajišťujících MAS. V dalším bodu semináře účastníci získali informace o realizaci místních akčních 

plánů, kde MAS ORLICKO působí jako zpracovatel pro ORP Žamberk, ORP Králíky a ORP Ústí nad 

Orlicí, ORP Česká Třebová. Současně byly účastníkům představeny možnosti podpory z Integrovaného 

regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost přes MAS ORLICKO, ale 

také na národní úrovni. Závěr semináře patřil poskytnutím základních informací o systému IS 14+. 

V rámci semináře byla uchazečům nabídnuta bezplatná animační činnost pro školy, kterou v případě 

zájmu potvrdili svým podpisem. Zástupci škol, kteří se nemohli seminářů účastnit, budou následně 

individuálně osloveni a bude jim také nabídnuta bezplatná animační činnost. 

Usnesení: 

PS bere na vědomí informace o animační činnosti MAS.   

Ad 5) 

Členové PS byli informování o předběžném složení ŘPS(= řídící pracovní skupina) a ŘV (=řídící výbor) 

MAP. Mgr. Ing. Kršková nabídla členům PS členství v ŘPS a v ŘV MAP. Současně byli požádáni 



 
 

 

o zaslání návrhu do ŘV ve skupině zástupců rodičovské veřejnosti (ve složení jméno, zaměstnání, 

telefonní a emailový kontakt, 1 věta odůvodnění o vhodnosti jeho členství) do 3. 5. 2016. S uvedenou 

osobou musí být projednán souhlas s nominací. 

Usnesení: 

PS bere na vědomí informace a nabídku členství v PS ŘV, ŘV MAP a současně informaci o nominaci 

zástupce rodičovské veřejnosti do ŘV. 

Ad 6) 

V rámci projektů spolupráce byli členové PS informováni o stále probíhající intenzivní diskusi 

s partnery. 

Ad 7) 

Ing. Bednář poskytl aktuální informace z národního kola. K 1. 4. 2016 proběhla aktualizace 

harmonogramu výzev pro rok 2016. Zásadní změna nastala v rozložení výzev pro MAS. Výzva 

ke vzdělávání bude pro MAS vyhlášena až 11/ 2016, z důvodu součinnosti projektů s MAP a KAP. 

 

Další jednání PS se uskuteční dne: 

 12. 5. 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO 

 14. 6. 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Alice Brožková 


