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Zápis ze závěrečného kulatého stolu konaného
dne 28. 9. 2017 v Hluboké u Krucemburku
Téma: Závěrečný kulatý stůl – Integrovaná strategie MAS Havlíčkův kraj, oblast vzdělávání,
turistického ruchu, možnosti čerpání finančních prostředků, projekty národní spolupráce
Místo konání: Rekreační středisko Štíří důl, Hluboká u Krucemburku
Datum konání: 28. 9. 2017
Seznam účastníků: viz. prezenční listina

PROGRAM:
1. Integrovaná strategie MAS Havlíčkův kraj – Jaroslava Hájková
2. Vzdělávání a možnosti čerpání dotací – Ing. Hana Půžová
3. Turistický ruch – projekty spolupráce
4. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU, Kraje Vysočina
5. Shrnutí výsledků předcházejících kulatých stolů
6. Sdílení zkušeností z jiných MAS – projekty národní spolupráce
7. Diskuze, závěr

Jednání zahájila manažerka MAS paní J. Hájková, přivítala přítomné a zároveň přivítala hosty
z Náchodska (pracovníky z úřadů veřejné správy, podnikatele, NNO, zástupce MAS Mezi
Úpou a Metují).
ad 1) Paní Hájková přítomným prezentovala pokroky v plnění Integrované strategii MAS
Havlíčkův kraj v pro období 2014+. Upozornila na možné problémy při podávání žádostí do
OP (častá poruchovost systému). V současné době je realizován projekt z OPZ – prorodinná
opatření. Na SZIF bylo dne 14. 9. 2017 zaregistrováno prvních 10 projektů z Programu
rozvoje venkova. Jsou připraveny čtyři výzvy z IROP ke zveřejnění.
ad 2) Ing. Hana Půžová se ve svém příspěvku zaměřila na důležitost zapojení se základních
a mateřských škol do tzv. MAPů – Místních akčních plánů prostřednictvím příslušných ORP.
Následně vysvětlila možnost podávání žádostí o dotací přes šablony pro ZŠ a MŠ. Kladla
důraz na spolupráci mezi školami a místní samosprávou. Přítomné seznámila s tzv. animací
škol, kterou MAS úspěšně realizuje. Pro školy a školky jsou pořádány, a nadále budou,
semináře, ve kterých jsou zájemci školeni na práci v systému a jsou jim na příkladech
vysvětlena možná úskalí při podávání projektů.

ad 3) Paní Hájková vysvětlila přítomným projekt zaměřený na turistický ruch – turistická
destinace Koruna Vysočiny (vznik v roce 2015) – zahrnuje 7 regionů z Vysočiny, vytváří tzv.
turistické balíčky pro putování po krásách regionů, nabízí všestranné využití trávení volného
času u nás na Vysočině. Regiony od spolupráce očekávají lepší a komplexnější informovanost
o nabídce turistických příležitostí a služeb v dotčeném území. Cílem je mimo jiné
i prodloužení pobytu návštěvníků v území, což jistě kladně ovlivní vyšší ekonomický výsledek
z cestovního ruchu pro obce i podnikatelské subjekty. MAS Havlíčkův kraj zde má příležitost
zapojit se do spolupráce na propagaci v rámci turistické destinace Koruna Vysočiny, kdy MAS
může vyvíjet činnost ve spolupráci se zapojenými subjekty, zejména pak s ostatními MAS,
jako Zubří země, MAS Most Vysočiny, MAS Brána Vysočiny, MAS Brána Brněnska aj. Možná
spolupráce ve vzájemné výměně informací, poskytování např. tzv. kalendáře akcí.
ad 4) Ing. Půžová společně s paní Hájkovou představily některé otevřené výzvy z různých
dotačních titulů. Upozornily na některé výzvy pro školy, obce – Program obnovy venkova
z MMR, další kolo výzev z PRV z MZe, krajské dotace – Fond Vysočiny. Upozornily také na
harmonogram výzev MAS: říjen 2017 výzvy z IROP, ke konci roku 2018 pravděpodobně přes
MAS budou vyhlášeny ještě výzvy z OPZ, PRV a OP ŽP.
ad 5) Shrnutí výsledků z kulatých stolů – Integrovaná strategie MAS se může v průběhu
realizace stále doplňovat. Důležité bude pro MAS hodnocení v polovině období (tzv. midterm – ke konci roku 2018), kde se ukáže, jak se nám daří plánované záměry naplňovat. Pro
území MAS je důležitá spolupráce, navazování partnerských vztahů v každé oblasti, která je
prospěšná pro rozvoj regionu.
ad 6) Sdílení zkušeností z jiných MAS – projekty národní spolupráce – paní Hájková vysvětlila
přítomným proč jsou na kulatém stolu přítomni také zástupci aktérů z Náchodska. Jedná se
o výměnu zkušeností ať už z minulého období, tak z období, které je „na startu“. MAS Mezi
Úpou a Metují zatím na svém území nečerpají finance z OP, ale mají bohaté zkušenosti
s přeshraniční spoluprací. Paní Zdeňka Hovorková – manažerka MAS – ve stručnosti
pohovořila o těchto zkušenostech se zahraničními partnery z Polska. Naše MAS doposud
mezinárodní projekt nerealizovala. Z opatření 19. 3.1. z PRV má na projekty spolupráce
alokovanou částku cca 2 mil. korun.
ad 7) V diskuzi se přítomní vyjadřovali k projektům spolupráce. V současnosti jsou projekty
zaměřené více na „měkké“ akce, společná setkávání, výměna zkušeností, prezentace
příkladů dobré praxe apod. Ing. Půžová upozornila na plánované školení a semináře
k výzvám, které MAS připravuje. Plánované semináře budou uskutečněny s výzvami MAS, tj.
listopad/prosinec 2017 a v I. čtvrtletí roku 2018.
Paní Hájková poděkovala přítomným za zájem a účast na tomto setkání.
Jednání bylo ukončeno v 16 hodin.
V Hluboké u Krucemburku dne 28. 9. 2017

Zapsala: Stanislava Štěpánová
Ověřila: Jaroslava Hájková

