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Zápis z kulatého stolu pro zájmovou skupinu vzdělávání a volný čas (NNO) 

Městys Havlíčkova Borová 

Téma:   
„Kulatý stůl pro zájmovou skupinu vzdělávání a volný čas “ – Integrovaná strategie 

pro rozvoj regionu MAS Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020“ – financování, projekty, 
dotační možnosti pro NNO a místní samosprávy 
 

Místo konání:  
kancelář MAS, Havlíčkova ulice čp. 67, Havlíčkova Borová 

Datum konání:  
15. září 2017 od 17.00 hodin  

Seznam účastníků: 
 viz prezenční listina (příloha zápisu) 
 
Cílem jednání bylo seznámit zástupce neziskových organizací, škol a občanů s Integrovanou 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj, předat 
informace o nových OP a dalších možnostech podání žádostí o dotaci, prodiskutovat projektové 
záměry a společné projekty, které by mohly být na území MAS společně realizovány.  
 
PROGRAM: 
1. Zahájení 

2. Realizace Strategie (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj  

3. Projektové záměry, animace škol  

4. Projekty spolupráce – společné projekty  

5. Možnosti čerpání finančních prostředků  
6. Diskuse 
7. Závěr 
 
 
ad. 1. 
Jaroslava Hájková, ředitelka, přivítala účastníky a stručně nastínila témata dnešního kulatého 
stolu, poté předala slovo pí Štěpánové a Ing. Půžové.  
 
ad. 2. 
Paní Štěpánová, realizátorka MA21, seznámila přítomné s plněním Strategie MAS Havlíčkův kraj 
pro období 2014 – 2020 (SCLLD). Dále přítomné informovala o proběhlé výzvě z PRV a z OPZ. 
Přítomným sdělila zkušenosti z prvních výzev a upozornila na možnost předem své projektové 
záměry bezplatně konzultovat se zaměstnanci MAS.  
 
 



 
 

 
ad. 3. 
Pí Půžová přítomným vysvětlila jak je důležité pro naplňování strategie mít připravené 
„životaschopné“ projektové záměry jednotlivých místních samospráv, NNO a škol z území. 
Přítomné informovala o probíhající animaci škol a školských zařízení. Manažerka pro animaci škol 
poskytuje: metodickou pomoc ZŠ a MŠ při výběru vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ             
a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě, 
podpůrnou činnost při zadávání dat do systému, práce v ISKP 2014+, atd. Zájem o spolupráci s MAS 
projevilo 40 základních a mateřských škol, 4 školy nemají zatím o spolupráci zájem. Ve spolupráci s MAS 
podalo žádost o podporu 15 školských zařízení, především školek, 4 školská zařízení podala žádost sama, 
ovšem využívají telefonických konzultací. 

 
ad. 4. 
Paní Štěpánová vysvětlila přítomným důležitost a smysl projektů spolupráce  a vzájemné 
spolupráce v území MAS. Z dotačních titulů jsou podporovány mimo jiné i aktivity související 
s předáváním zkušeností, se vzděláváním a propagací, což je vhodné zvláště pro školy a NNO. 
Proběhla diskuse, z které vyplynulo, že jsou projekty spolupráce vítány a veřejností vnímány 
jako velice prospěšné.  
Osvědčil se např. projekt Čistá řeka Sázava (11. ročník) a před dvěma lety jsme tuto myšlenku 
přenesli i na další území a obdobný projekt jsme zrealizovali i na území Pooslaví – Čistá řeka 
Oslava (3. ročník). V obou případech se do projektu zapojily NNO a školy (cca 250 lidí a 220 lidí).   
 
V diskuzi se přítomní vyjadřovali nejčastěji k zaměření projektů spolupráce. 
Společné projekty: 

 podporující zdravý životní styl (venkovní cvičení, stravování v rodinách, ve školních 
jídelnách – přednášky, výměny zkušeností, vydávání např. „zdravých kuchařek“ apod.) 

 podporující činnost neziskových organizací („měkké projekty“- Den Země, sportovní 
turnaje, rukodělné práce aj. ) 

 prázdninové „příměstské“ tábory (v letošním roce MAS vyhlašovala výzvu z OP 
Zaměstnanost na prorodinná opatření, tato výzva se bude v dalších letech opakovat) 

 letní prázdninové školky, či družiny  – zajištění provozu v době prázdnin 

 zaměřené na ekologickou výchovu (poznávání přírody, pobyt v přírodě – jak se chovat, 
třídění odpadů apod.) 

 
ad. 5. 
Pí Půžová informovala přítomné o možnosti čerpání dotací z operačních programů. Naše MAS 
zahájila vyhlašování výzev ze 4 OP: ŽP, Z, IROP a PRV. První dvě výzvy jsme vyhlásili z OP 
Zaměstnanost, další výzva byla v červnu 2017 vyhlášena z Programu rozvoje venkova (PRV).               
Na říjen chystáme vyhlášení čtyř výzev z IROP. Výzvu do OP Životní prostředí chceme vyhlásit  
na přelomu roku 2017/2018, totéž platí o další výzvě z PRV. 
 
Přehled plánovaných výzev z IROP: 
 

Číslo 

výzvy 
Název opatření Specifické cíle IROP 

Předpokládaný 

termín vyhlášení 

výzvy 

1. 
Podpora složek IZS k řešení                        

a řízení rizik a katastrof 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik              

a katastrof 

16. 10. 2017 



 
 

2. 
Infrastruktura pro vzdělávání                   

a celoživotní učení 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

16. 10. 2017 

3. 

Zlepšení infrastruktury                                

a bezpečnosti udržitelných forem 

dopravy 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

6. 11. 2017 

4. Podpora sociálních služeb 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 

k sociální inkluzi 

6. 11. 2017 

 
Dále přítomní diskutovali o možnostech čerpání financí z národních, krajských fondů, či od 
neziskových organizací (nadace typu VIA, Vodafone, Fond Vysočiny atd.). Paní Půžová dále 
informovala o projektu „MAP“ (místní akční plán vzdělávání) a tzv. animace škol, kterou provádí 
místní akční skupina. Realizace MAP je důležitá z hlediska čerpání financí z IROP (podmínka). 
Animace škol řeší podávání žádostí škol do jednotlivých typů šablon.  
Dalším zdrojem čerpání dotací jsou krajské granty – např. Fond Vysočiny. V současné době je 
vyhlášen program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017. Školy mají 
možnost zapojit se do programu Zdravá škola, v rámci MA21 mohou obce naplňovat své 
potřeby v oblasti udržitelného rozvoje, aj 
 
ad. 6  
V diskuzi se přítomní zajímali o konkrétní řešení svých projektových záměrů a časový 
harmonogram čerpání dotací. Byl jim vysvětlen postup, jak a kde budou moci své žádosti 
podávat.  
 
 
ad. 7 
Paní Hájková poděkovala všem přítomným za zájem a účast na kulatém stolu. 
 
 
 
 
 
V Havlíčkově Borové dne 15. září 2017 
 
 
Zapsala: Stanislava Štěpánová 
 
 
Ověřila: Jaroslava Hájková 
 
 


