Havlíčkův kraj, o.p.s.
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
www.havlickuvkraj.cz

Zápis ze závěrečného kulatého stolu konaného
dne 19. 10. 2016 ve Ždírci nad Doubravou
Téma: Závěrečný kulatý stůl – Integrovaná strategie MAS Havlíčkův kraj, oblast vzdělávání,
turistického ruchu, možnosti čerpání finančních prostředků
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Ždírec nad Doubravou, Školní 500
Datum konání: 19. 10. 2016
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 – praktická ukázka, jak dát o sobě vědět
na http://www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/
- Ing. Petr Šimák
4. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU, Kraje Vysočina
5. Shrnutí výsledků předcházejících kulatých stolů
6. Diskuze, závěr

Jednání zahájila manažerka MAS paní J. Hájková, přivítala přítomné a zároveň poděkovala
panu starostovi Janu Martincovi za možnost setkání „na půdě“ Městského úřadu ve Ždírci
nad Doubravou.
ad 1) Paní Hájková přítomným objasnila situaci kolem Integrované strategie MAS – postup
podání strategie na MMR, hodnocení ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních
programů (OP). V současné době má MAS schválený programový rámec pro OP Životní
prostředí, na ostatní vyjádření prozatím čeká. Jedná se o Program rozvoje venkova (PRV),
Integrovaný regionální operační program (IROP) a OP Zaměstnanost. Přítomným paní
Hájková vysvětlila jakým způsobem bude možné v příštím období žádat prostřednictvím
kanceláře MAS. Žádosti se budou podávat prostřednictvím MS 2014+, v případě PRV –
prostřednictví Portálu farmáře.
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, na kterou má MAS vyčleněné finanční prostředky ve své alokaci na období 2016 – 2023.
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) Pan Ing. Petr Šimák přednesl svůj příspěvek na téma turistický ruch. V roce 2006 se
naše MAS ucházela o dotaci ze SROP, Cestovní ruch – GS 4.1.2. – výstupem projektu byla
webová prezentace a tištěný propagační materiál. I když udržitelnost projektu v roce 2011
skončila, nadále MAS stránky provozuje. O údržbu www.turistickypruvodce.cz/pruvodcehavlickuvkraj/ se stará pan Šimák. Na praktických ukázkách přítomným předvedl informační
systém sloužící návštěvníkům, obyvatelům i podnikatelům v oblasti Žďárských vrchů
a Železných hor, do kterých spadají katastry obcí náležejících do MAS Havlíčkův kraj. Webové
stránky jsou zpracovány s využitím geodat a databází s možností on-line aktualizace. Stránky
obsahují také statistiku návštěv, na diskusním fóru převažují kladné ohlasy. Informace
o trasách obsahují popis, schéma trasy, podrobný profil, další informace o trase (celkové
stoupání, klesání, délka trasy…), služby na trase. Projekt pomáhá zvyšovat návštěvnost také
podnikatelům podnikajícím v oblasti cestovního ruchu (ubytovny, stravovací zařízení, muzea,
galerie atd.). Pan Šimák využil toto setkání také k praktické ukázce jak si sami provozovatelé
IC, ubytoven a ostatních turistických služeb, mohou informace po zadání přístupového hesla
doplňovat sami.
ad 4) Ing. Půžová společně s paní Hájkovou představily některé otevřené výzvy z různých
dotačních titulů. Upozornily na některé výzvy pro školy, obce – vyhlášený Program obnovy
venkova z MMR, 3. kolo výzev z PRV z MZe, krajské dotace – Fond Vysočiny.
ad 5) Shrnutí výsledků z kulatých stolů – Integrovaná strategie MAS je neustále živým
dokumentem, který se může v průběhu realizace nadále doplňovat. Důležité bude pro MAS
hodnocení v polovině období (tzv. mid-term – 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) V diskuzi se přítomní dotazovali na konkrétní řešení některých svých záměrů. Bylo jim
vysvětleno, že budou probíhat školení a semináře, na kterých se budou pracovníci MAS
zabývat příklady z dobré praxe. První plánované semináře budou uskutečněny s prvními
výzvami MAS, tj. koncem prosince 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017.

Paní Hájková poděkovala přítomným za zájem a účast na tomto setkání. Místostarosta města
Ing. Nikl vyslovil přání, aby se takovýchto setkání ve Ždírci nad Doubravou uskutečnilo více.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 19. 10. 2016

Zapsala: Stanislava Štěpánová
Ověřila: Jaroslava Hájková

