
 
 

 

Zápis z jednání PS č. 2 

 

Datum a čas:  7. 9. od 13:00 – 15 hodin 

Místo:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

 

Program: 

1) Seznámení se změnami v harmonogramu výzev IROP a OPZ v roce 2017 a v celkovém 
harmonogramu výzev SCLLD  

2) Zhodnocení první vlny výzev IROP 
                                    - 3. výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o děti I. 
                                    - 4. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích I. 

3) Projednání návrhu textu výzvy 7. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové 
vzdělávání I. (opatření IROP/4)  

4) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/4  

5)  Zhodnocení I. vlny výzev OPZ a projednání návrhu textu výzvy Výzva MAS ORLICKO – 
OPZ – Prorodinná opatření II.  

6) Seznámení s plánovanými aktivitami v projektech MAP  

7) Diskuse, informace od členů PS  
 

Přítomni: 

Mgr. Vratislav Šembera 

Mgr. Veronika Peteráčová 

Alena Němcová 

Eva Myšáková 

PhDr. Zuzana Pecháčková 

Mgr. Hana Pavlíčková 

Lucie Malá 

 

Omluveni: 

PhDr. Petra Novotná 

Slavomíra Petrová 

Mgr. Tomáš Brancuzský 

Mgr. Martin Kiss 

 

 



 
 

 

Hosté: 

Štěpánka Svobodová 

Michaela Boková 

Mgr. Adéla Faltusová 

Ing. Jiří Hruška 

 

Pracovníci MAS: 

Marie Kršková 

Ivana Vanická 

Martina Rosenbergerová 

 

Ing. Mgr. Kršková přivítala všechny členy pracovní skupiny na jednání a seznámila členy PS 

s programem dnešního jednání. Pracovní skupina č. 2 se setkala především k projednání tématu 

„Formální a neformální vzdělávání“.  

Na úvod Marie Kršková přivítala hosty – paní Svobodovu z DDM Ústí nad Orlicí a pracovníky MAP. 

Dále navrhla dalšího hosta paní Lucii Malou, zastupující subjekt neformálního a zájmového vzdělávání 

– CEMA Žamberk, z.ú. přijmout jako stálého člena Pracovní skupiny č. 2 – Vzdělávání. 

USNESENÍ: 

PS přijímá Lucii Malou, zastupující subjekt neformálního a zájmového vzdělávání – CEMA Žamberk, 

z.ú., jako stálého člena Pracovní skupiny č. 2 – Vzdělávání. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

Ad 1) Seznámení se změnami v harmonogramu výzev IROP a OPZ v roce 2017 a v celkovém 
harmonogramu výzev SCLLD  
 

V prvním bodě jednání Ing. Mgr. Kršková seznámila členy PS se změnami v harmonogramu výzev 

IROP a OPZ v roce 2017 a v celkovém harmonogramu výzev SCLLD. 



 
 

 

 

Dále členy PS v tomto bodě jednání seznámila s plánem výzev IROP 2017 a Harmonogramem výzev 

OPZ 2017. 

   

USNESENÍ: 

PS bere na vědomí změny v harmonogramu výzev IROP a OPZ v roce 2017 a v celkovém 

harmonogramu výzev SCLLD. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

Ad 2) Zhodnocení první vlny výzev IROP 
 

Druhým bodem jednání bylo celkové zhodnocení první vlny výzev IROP: 3. Výzva MAS ORLICKO – 

IROP – Dostupná péče o děti I.; 4. Výzva MAS ORLICKO – IROP – vzdělávání v klíčových kompetencích 

I. 

Ing. Mgr. Kršková zhodnotila 3. a 4. výzvu za IROP. 3. Výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o 

děti I. byla vyhlášena za účelem staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění 

dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a 

dalších subjektů. Celková alokace pro rok 2017 je 4 mil. Kč. V této výzvě byl podpořen jeden projekt 

(CEMA Žamberk), který dosáhl maximální výše alokace – 2 mil. Kč. Do další výzvy (2018) tedy zbývá 

2,5 mil. Kč. 



 
 

 

USNESENÍ: 

PS bere na vědomí zhodnocení první vlny výzev – 3. výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o 
děti I.  
Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 
Dále Ing. Mgr. Kršková hodnotila 4. výzvu – Vzdělávání v klíčových kompetencích I. Mezi 
podporované aktivity v této výzvě patřily stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení na rozvoj 
klíčových kompetencí IROP (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi atp.); bezbariérovost škol a navyšování kapacit kmenových učeben. Celková alokace 
byla 18 mil. Kč. Doporučená výše dotace 1,5 mil /750 tisíc Kč. V této výzvě bylo podáno 13 žádostí, 
jedna žádost však byla stáhnuta samotným žadatelem z důvodu špatné výše CZV (1,5 mil Kč namísto 
750 tis. Kč). Podpořeno bylo tedy celkem 12 projektů za 13,3 mil. Kč. 

   
 
 
USNESENÍ: 
 
PS bere na vědomí zhodnocení první vlny výzev – 4. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v 
klíčových kompetencích I.  
Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 
 

Ad 3) Projednání návrhu textu výzvy 7. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové 
vzdělávání I. (opatření IROP/4)  

V rámci třetího bodu jednání bylo projednání návrhu textu výzvy 7. výzva MAS ORLICKO – IROP – 

Neformální a zájmové vzdělávání I. Ing. Mgr. Kršková upozornila členy PS, že v rámci této výzvy se 

jedná pouze o podporu mimoškolních aktivit. Na tuto výzvu byla vyměřena alokace 5 mil. Kč. 

Doporučená výše dotace 950 tis. Kč. Podporovanými aktivitami jsou stavby, stavební úpravy a 

pořízení vybavení ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí IROP. Doplňkově se jedná o podporu 

bezbariérovosti škol, pořízení kompenzačních pomůcek a nákupu budov. Podmínky pro podpoření 

žádosti – bezbariérový přístup, projektový záměr musí být v souladu s MAP nebo KAP. Ing. Mgr. 



 
 

 

Kršková seznámila členy PS s přehledem konzultací v rámci této výzvy.  Datum vyhlášení výzvy MAS – 

16. 10. 2017. Datum ukončení příjmu žádostí – 28. 11. 2017. 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh textu výzvy 7. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání I. 

(opatření IROP/4) bez připomínek a pověřuje kancelář MAS k předložení Radě MAS.  

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

Ad 4) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/4  

V rámci tohoto bodu jednání vyzvala Ing. Mgr. Kršková osazenstvo PS, aby se vyjádřilo a projednalo 

kritéria hodnocení k opatření IROP/4.  

PS se rozhodla upravit kritérium „Princip velikosti projektu“ 15 bodů zůstalo u CZV projektu, které 

jsou nižší než 0,5 mil. Kč, 10 bodů - CZV projektu jsou nižší než 0,8 mil Kč a vyšší nebo rovno 0,5 mil. 

Kč; 0 bodů - CZV jsou vyšší nebo rovno 0,8 mil. Kč.  

Dále PS změnila specifikaci kritéria hodnocení „Princip podpory žadatelů, kteří spolupracují s dalšími 

subjekty/osobami při vzdělávání“. Blíže specifikováno: „Spoluprací se myslí minimálně jedna společná 

aktivita za rok během doby udržitelnosti projektu (např. exkurze u spolupracujícího subjektu, návštěva 

odborníka na aktivitě žadatele, návštěva spolupracujícího subjektu u žadatele apod.) Spolupracující 

subjekt se může během doby udržitelnosti měnit.“ 

Pracovní skupina se rozhodla posílit princip efektivního využití. 15 bodů bude uděleno, když budou 

výstupy projektu využité více jak 50 hodin ročně; 10 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak 30 

hodin ročně a méně než 50 hodin ročně včetně; 5 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak 15 

hodin ročně a méně než 30 hodin ročně včetně a 0 bodů bude uděleno v případě, že budou výstupy 

projektu využité méně jak 15 hodin ročně včetně. PS se usnesla, že rokem se považuje rok kalendářní 

a hodinou se myslí klasická vyučovací hodina v rozsahu 45min.  

Dále se PS rozhodla zrušit kritérium „Princip víceúrovňového přístupu“. 

  



 
 

 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/4 a pověřuje kancelář MAS 

k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

PS pověřuje kancelář MAS zaslat členům PS informaci o vypořádání připomínek na vědomí. 

Ad 5)  Zhodnocení I. vlny výzev OPZ a projednání návrhu textu výzvy Výzva MAS ORLICKO – 

OPZ – Prorodinná opatření II. 

V tomto bodě jednání bylo předáno slovo Ing. Vanické, aby zhodnotila první vlnu výzev OPZ. Ing. 

Vanická uvedla aktivity, které byly v této výzvě podporovány. Celková alokace na tuto výzvu byla 4,5 

mil. Kč. Maximální výše dotace činila 850 tis. Kč. V této výzvě byly podpořeny 4 projekty(viz. 

následující tabulka). 

 

USNESENÍ: 
PS bere na vědomí zhodnocení první vlny výzev – Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Prorodinná opatření I. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

Ing. Vanická seznámila členy PS s textem výzvy MAS ORLICKO – OPZ – Prorodinná opatření II.  PS byla 

obeznámena, že rada MAS schválila změnu finančního plánu a projednala opakované vyhlášení výzvy. 

Celková alokace v druhé vlně 2017 činí 2,9 mil. Kč. Plánovaný datum vyhlášení výzvy – 15. 11. 2017. 



 
 

 

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu – 20. 12. 2017. Žadatelé o podporu mají 36 měsíců na 

realizaci svých projektů. 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh textu výzvy Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Prorodinná opatření II. a pověřuje 
kancelář MAS k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 
Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

PS pověřuje kancelář MAS zaslat členům PS informaci o vypořádání připomínek na vědomí. 

Ad 6) Seznámení s plánovanými aktivitami v projektech MAP  

V tomto bodě jednání bylo předáno slovo Ing. Hruškovi, který seznámil členy PS s plánovanými 

aktivitami v projektech MAP(=Místní Akční Plán vzdělávání). Ing. Hruška informoval, že projektové 

záměry zaměřené na neformální, zájmové i celoživotní  vzdělávání (i ze strany SŠ) lze nyní předkládat 

do MAPu. Dále informoval a pozval členy PS na plánovanou akci – Beseda s Martinem Romanem, 

která proběhne 20. 9. 2017. Výhledově informoval o projektu MAP II, který se bude připravovat na 

podzim letošního roku. 

USNESENÍ: 

PS bere na vědomí plánované aktivity v projektech MAP. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  7/11 7 0 0 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:15 hodin. 

 

Zpracovala: Martina Rosenbergerová                               



 
 

 

                                                                                

 

 


