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Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
www.havlickuvkraj.cz

Zápis z kulatého stolu pro neziskové organizace – Městys Krucemburk
Téma:
„Kulatý stůl pro neziskové organizace“ – podklady pro rozvojovou strategii regionu
MAS Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020“ – implementační část, financování,
projekty
Místo konání:
zasedací místnost Úřadu městyse Krucemburk
(náměstí Jana Zrzavého 13)
Datum konání:
7. září 2015 od 17.00 hodin
Seznam účastníků:
viz prezenční listina (příloha zápisu)
Cílem jednání bylo seznámit zástupce škol a neziskových organizací se zpracovávanou strategií
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj, předat informace
o nových OP a dalších možnostech žádání, prodiskutovat projektové záměry a společné
projekty, které by mohly být na území MAS společně realizovány.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Představení Strategie (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj
3. Projektové záměry
4. Společné projekty
5. Možnosti čerpání finančních prostředků
6. Diskuse
7. Závěr

ad. 1.
Jaroslava Hájková, ředitelka, přivítala účastníky kulatého stolu a stručně nastínila témata
dnešního kulatého stolu, poté předala slovo pí Půžové a Petruželkové.
ad. 2.
Hana Půžová a Hana Petruželková, pracovnice pro strategii MAS, seznámily přítomné se
Strategií MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020 (SCLLD), zejména s rozpracovanou
implementační částí strategie území MAS Havlíčkův kraj která je v současné době zveřejněna
k připomínkování. Dále přítomné informovaly o harmonogramem dalších povinností
souvisejících se strategií a následným obdobím, např.: plnění standardizace MAS, sestavení
finančního plánu (čerpání prostředků pro jednotlivé roky), harmonogram podání CLLD apod.

ad. 3.
Pí Půžová přítomným vysvětlila jak je důležité pro tvorbu strategie mít připravené
„životaschopné“ projektové záměry jednotlivých NNO a škol z území, které zároveň potřebuje
znát i MAS.
Výstupem tohoto bodu jednání byly následující projektové záměry, přičemž přesné informace
o jednotlivých projektových záměrech pošle prostřednictvím emailu každá přítomná (a dále
oslovená) organizace.
Projektové záměry:
- vybudování loděnice (Perun Hluboká)
- nákup drobného vybavení (SDH Krucemburk)
- měkké akce = projekty zaměřené na osvětu obyvatel (ZŠ Havlíčkova Borová)
- stavební obnova školy, vybudování odborných učeben (ZŠ Krucemburk)
ad. 4.
Pí Půžová přítomným důležitost a smysl společných projektů a spolupráce v území MAS.
V budoucím období budou podporovány mimo jiné i aktivity související s předáváním
zkušeností, se vzděláváním a propagací, což by bylo 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 a v letošním roce jsme tuto myšlenku přenesli i na
další území a obdobný projekt jsme zrealizovali i na území Pooslaví – Čistá řeka Oslava. V obou
případech se do projektu zapojily NNO a školy (cca 250 lidí a 150 lidí).
Výstupem tohoto bodu jednání byly náměty, na co se v regionu MAS zaměřit, co zlepšit a co
podporovat. Veškeré návrhy budou následně zapracovány do strategie.
Společné projekty:
 napomáhající přírodě (poznávání přírody, pobyt v přírodě – jak se chovat apod.)
 podporující zdravý životní styl (venkovní cvičení, stravování v rodinách, ve školních
jídelnách – přednášky, výměny zkušeností apod.)
 podporující činnost neziskových organizací („měkké projekty“)
 prázdninové „příměstské“ tábory
 letní prázdninové školky, či družiny – zajištění provozu v době prázdnin
 společné přírodovědy či jiné publikace do školských zařízení, které přiblíží žákům „naše“
území
ad. 5.
Pí Půžová a Petruželková informovaly přítomné o možnosti čerpání dotací z operačních
programů. Naše MAS bude mít možnost čerpání ze 4 OP: ŽP, Z, IROP a PRV. Dále bylo
diskutováno na možnostmi čerpání financí z národních, krajských fondů, či od neziskových
organizací (nadace typu VIA, Vodafone atd.) Přítomné dále informovala pí Půžová
o plánovaném projektu „MAP“ (místní akční plán vzdělávání), v rámci něhož bude MASka
partnerem Města Žďár nad Sázavou. Realizace MAP na území bude důležitá z hlediska čerpání
financí z IROP (podmínka).
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
Hana Půžová, Hana Petruželková a Jaroslava Hájková poděkovaly všem přítomným za zájem
a účast na kulatém stolu.

V Havlíčkově Borové dne 8. září 2015
Zapsala: Hana Půžová
Ověřila: Jaroslava Hájková

