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Zápis z jednání KPSS – 15.2. 2022 
 
Předmět jednání: příprava žádosti PRV a následné realizace projektu spolupráce v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1., projekt s názvem „Cisterciácké klášterní 
krajiny“ 

 
Spolupracující subjekty:  MAS Rozkvět, z.s. (KMAS), MAS Světovina, o.p.s., MAS Havlíčkův 

kraj, o.p.s., MAS Buchlov, z.s. zastoupeny na jednání členy KPSS. Host: xxxxx (přizván 
MAS Havlíčkův kraj). 

 
Svolavatel jednání: KMAS - ing. Krejčíčková 

 
Body jednání: 

1) Příprava obsahu žádosti PRV – harmonogram aktivit a jejich rozpočet pro konkrétní 

MAS, společné výstupy projektu (tiskoviny)  

2) Příprava žádosti PRV pro konzultaci na CP SZIF – vyplnění formulářů (Portál farmáře) 

3) Technická příprava realizace –  sdružené zadávání zakázek, přímé nákupy; upřesnění 

scénářů konferencí (rámcový obsah jednotlivých panelů/přednášek, seznam předná-

šejících/expertů vhodných pro konkrétní témata napříč ČR, rezervace ubytovacích ka-

pacit….) 

 

Výstupy z porady KPS: 

Ad 1) Harmonogram aktivit jednotlivých MAS je v podstatě stabilizován, posunut termín 

konference MAS Rozkvět z důvodu „konkurenční“ významné akce. Platí plán ukončit veškeré 

aktivity projektu do konce 11/2022 a neprodleně vyúčtovat. 

Položkové rozpočty dle živých akcí umožní navýšit počet kusů (edici) pro jednotlivé partnery; 

jednotlivé MAS upřesní  e své projektové žádosti. 

O přípravu výstupů je potřeba se podělit na pozici „garantů“ za jednotlivé MAS, bude doplněno 

do návrhu Smlouvy o spolupráci, dle předpokladů /personálních dispozic jednotlivých MAS.  

Nutno upřesnit ceny tiskovin, vzhledem k prudkému nárůstu cen papíru. Revizi cen zajistí 

KMAS a obratem bude informovat partnery. 

Ad 2) Podklady za jednotlivé MAS shromáždí KMAS do konce února a předá souborem na 

konzultaci CP SZIF. Snahou je podat projektovou žádost do poloviny 03/2022 a zahájit realizaci.  

Ad 3) Rozpis zakázek bude upřesněn dle cen tiskovin. S přímými nákupy kalkulovat především 

u položek, u kterých hrozí potřeba operativně reagovat (viz situace covid): občerstvení 

účastníků, pronájem prostor a techniky. Společné výstupy budou zahrnuty do sdružených 
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zakázek; plnění dle konkrétního předmětu samostatně, aby bylo dosaženo co nejnižších cen a 

také přímé kvality. Plán: 1) zpracování obsahu; 2) Mapová práva; 3) Grafika obsahu; 4) 

Tiskařské práce.  Dořešit obrazovou dokumentaci v rozpočtu (autorská foto, reprodukce), dle 

scénářů obsahu. P.xxxxx připomíná náročnost přípravy sborníku, je potřeba se rozhodnout, 

zda bude součástí výstupů a v jakém rozsahu; reálně vidí vydat až v závěru projektu. Navrženo 

řešení pro předchozí konference formou dílčího e-booku, bez vydání tiskem. 

Další jednání operativně dle postupu přípravy, online.  

Zápis: Krejčíčková 

Ověření: Polišenská 

 

Anonymizace: Printscreen účast 

 

 

 


