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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
v našem novém zpravodaji naleznete důležité informace, které využijete v dalším roce. Připravili jsme pro Vás
stručný přehled dotačních programů, do kterých budete moci prostřednictvím naší místní akční skupiny podávat
své žádosti o dotace. Sledujte pozorně naše webové stránky www.havlickuvkraj.cz , po novém roce na nich budou
postupně přibývat vyhlašované výzvy. Pokud budete chtít poradit, využijte osobní konzultace v kanceláři MAS
v Havlíčkově Borové. Jsme tady pro Vás .
Zaměstnanci Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s.

Vyhlášené výzvy v roce 2017
OPZ
V dubnu 2017 byly vyhlášeny dvě výzvy z operačního
programu Zaměstnanost. První výzva byla zaměřena
na opatření 1.1.3 Propojení profesních a rodinných
potřeb – prorodinná opatření. Do první výzvy
se přihlásil jeden žadatel, který uspěl, a jeho projekt
byl vybrán k financování.

Druhá výzva byla vyhlášena na opatření 1.1.2
Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny obyvatel. Do této výzvy nebyl přijat žádný
projekt.

PRV
Z Programu rozvoje venkova jsme 19. června vyhlásili
první výzvu, která zahrnovala následující fiche: fiche
č. 1 (Odborná vzdělávání a poradenství pro
podnikatele), fiche č. 2 (Podpora rozvoje
zemědělských podniků), fiche č. 3 (Podpora
zpracování a uvádění zemědělských produktů
na trh), fiche č. 7 (Rozvoj nezemědělské činnosti

a agroturistiky) a fiche č. 10 (Podpora společenských
funkcí lesa). Příjem žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy
byl ukončen 21. srpna 2017. K tomuto datu bylo
zaregistrováno v kanceláři MAS 10 žádostí. Výše
požadované dotace úhrnem za všechny žádosti
je 15.590.921,- Kč. Do fiche č. 1 a 10 nebyl podán
žádný projekt.

Seznam vybraných žádostí v 1. Výzvě o dotaci PRV
Fiche
2
2
2
2
2
2
2
2
3
7

Žadatel
ZP Ostrov, a.s.
Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
Dušan Jaroš
Jan Jonáš
RANČ 3x/D spol. s r.o.
Martin Jonáš
Zemědělské družstvo Žižkovo Pole
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
Ing. Stanislav Havelka
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Název projektu
Pořízení stroje
Nákup zemědělské techniky pro ZDV Hodíškov
Nákup zemědělské techniky
Nákup postřikovače
Nákup kolového postřikovače
Modernizace zemědělské techniky
Investice Martin Jonáš
Nákup techniky ZD Žižkovo Pole
Modernizace výroby řeznických a uzenářských výrobků
Podpora investic na rozšíření truhlářské výroby
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Místní Agenda 21 – prostor pro dobré nápady
Program, který zavádí principy trvale udržitelného
rozvoje do praxe při zohledňování místních
problémů konkrétních obcí, měst, regionů,
se úředně nazývá Místní Agenda 21 (MA21).
Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany
a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě
vysoké kvality života a životního prostředí na daném
místě. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí
dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté
strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat
kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola,
i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit
co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního
plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.
Místní akční skupina Havlíčkův kraj je od roku 2013
zapojena do realizace MA 21. V letošním roce jsme
na našem území, zahrnujícím části okresů Havlíčkův
Brod, Žďár nad Sázavou a Chrudim, uskutečnili
jednání u pěti kulatých stolů. Cílem bylo seznámit
aktéry z území MAS s pokrokem v plnění Integrované
strategie území MAS Havlíčkův kraj na období
2014až 2020. Přítomní byli seznámeni s prvními
výzvami na předkládání žádostí o dotaci a možnosti
čerpání prostředků z programů Evropské unie,
národních dotačních titulů a Fondu Vysočiny.
Diskutována byla také oblast školství a trávení
volného času, především dětí a mládeže. Účastníci
kulatých stolů se mimo jiné dozvěděli také o tzv.
šablonách pro školy – možnost získání dotace
z MŠMT. V příštím roce nás čeká příprava projektů
spolupráce s ostatními MASkami. Převážně se bude
jednat o měkké projekty typu odborného vzdělávání
v oblasti zemědělství, místních produktů, nebo akce
pro širokou veřejnost – výměna zkušeností a příklady
dobré praxe.
Závěrečné vyhodnocení kulatých stolů se uskutečnilo
28. 9. v Rekreačním středisku Štíří důl v Hluboké
u Krucemburku.
Byly
shrnuty
výsledky
z předcházejících kulatých stolů. Více se diskutovalo
o projektech spolupráce (převážně v oblasti
cestovního ruchu), protože se této akce zúčastnili
i aktéři ze spolupracujících MAS z Náchodska. Přátelé
z Náchodska využili i možnosti navštívit projekty,
které byly v minulém období (2007-2013) podpořeny
prostřednictvím MAS z Programu rozvoje venkova –
navštívili např. Zemědělskou akciovou společnost
Krucemburk (- držitel ocenění Regionální potravina
Vysočiny), rodinnou farmu Jana Frühbauera
v Peršíkově,
památky
v Přibyslavi
a Žďáru
nad Sázavou, palírnu ve Znětínku.
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Zdroj: MAS Havlíčkův kraj
MA21 a Zdravý kraj jsme v průběhu roku propagovali
při uskutečněných akcích – např. Čistá řeka Sázava,
Čistá řeka Oslava, Jarní ždírecký jarmark, Den MAS
v Sazomíně. Do akce Čistá řeka Sázava se zapojilo
cca 220 dobrovolníků z území MAS a do akce Čistá
řeka Oslava se zapojilo zhruba 250 dobrovolníků.
Ve spolupráci s obcí Sazomín proběhl 24. 6. Den MAS
při příležitosti Srazu rodáků. Pro zájemce jsme
připravili vědomostní kvíz, ve kterém si mohli
zájemci bez rozdílu věku ověřit znalosti o svém
nejbližším okolí a o aktivitách MAS. Přítomní měli
možnost zaregistrovat se do rodinné hry „Poznejte
zelené srdce Česka“, která je jedním z produktů
projektu spolupráce.
Ve spolupráci s odbornou lektorkou jsme pořádali
vzdělávací zážitkový program pro žáky I. stupně,
který byl zaměřen na „ekologickou výchovu
a uvědomělou spotřebu“. Žáci se formou zážitkové
pedagogiky zaměřili na téma třídění odpadů,
spotřeby a ekologie. Názorně si vyzkoušeli, jakou
cestou
projde
odpad
od jeho
vyhození
až po recyklaci.
MAS Havlíčkův kraj v letošním roce za podpory
dotace z Kraje Vysočina vydala „Malou rodinnou
kuchařku“, kde čtenáři naleznou kromě receptů
na zdravou stravu také recept na MA21 jako inspiraci
pro ostatní, kteří chtějí plnit zásady programu MA21
a Zdravého kraje.
Propagační materiál využijeme v letošním roce ještě
při společné akci „Bez stromečku nejsou Vánoce“
v Novém Veselí (9. ročník), která bude veřejnosti
přístupná od 20. do 29. prosince 2017.
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.
Recept
na MA 21
Nevaříme, jen mícháme!
INGREDIENCE PRO „HAFO“ LIDÍ:
1 ks velikého srdce
5 kg místních problémů a příležitostí
1 kg zájmu
200 g kulatých stolů (přístup zdola)
1 kg vysvětlování a řešení
750 g politické vůle
1 kg společných akcí (spolupráce – více sektorové aktivity)
1 l „živé vody“ k oživení života na venkově
1 kg empatie (naslouchání ostatních)
500 g dobré praxe a předávání zkušeností
100 g zdravých semínek (hrstku jich dej stranou)
POSTUP:
Suroviny smíchej a pak dej ochutnat všem ve svém okolí.
Zbytky nevyhazuj, ale poděl se o ně s dalšími, třeba se nakazí a budou pokračovat tam, kde jsi skončil.
Část semínek, které jste si odložili, zasejte do úrodné půdy! Vzešlí jedinci si budou vážit svého místa, kde žijí
a budou další semínka s genetickými informacemi rozsévat po kraji. Budou pokračovat v započaté práci a udržovat
další rozvoj života na venkově.
Máš-li dobré nápady, neškudli, je pro sebe, ale rozděl se s ostatními!
Nezapomeň, především je třeba 100 % trpělivosti a lidského porozumění!

„Bez stromečku nejsou Vánoce“
V uplynulých letech Místní akční skupina Havlíčkův
kraj pořádala společnou vánoční výstavu
„Bez stromečku nejsou Vánoce“ spojenou se soutěží
o nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje. První
se konala v Havlíčkově Borové, druhá v Modlíkově,
třetí v Přibyslavi, čtvrtá ve Stříbrných Horách, pátý
ročník byl v Chlumětíně, šestou výstavu připravila
obec Kameničky, sedmá v pořadí byla v obci
Sobíňov, osmý ročník spolupořádala obec Vatín.
Ve Vatíně zvítězil stromeček z Nového Veselí, proto
se letošní devátý ročník koná právě tam. Všichni jste
srdečně zváni!
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Ohlédnutí za minulými ročníky:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Rok

Místo konání

Výherce soutěže

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Městys Havlíčkova Borová
Obec Modlíkov
Město Přibyslav
Obec Stříbrné Hory
Obec Chlumětín
Obec Kameničky
Obec Sobíňov
Obec Vatín
Městys Nové Veselí

Obec Modlíkov
Klub seniorů Pohoda Přibyslav
Obec Stříbrné Hory
Obec Chlumětín
ZŠ Kameničky
Obec Sobíňov
Korálkářky Vatín
Nové Veselí – Školička Kamarád
???

Počet
výherních
hlasů

Celkem
hlasovalo

122
101
265
61
117
98
74
62

248
362
1183
182
298
273
640
351

Seznam plánovaných výzev na rok 2018
Integrovaný regionální operační program (IROP)


Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof

Předpokládané datum otevření výzvy: konec prosince – 15. 2. 2018
Oprávnění žadatelé:
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru
dobrovolných hasičů JPO kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně). Obce, které zřizují JPO II a III
působící ve městech a obcích uvedených v příloze SCLLD MAS Havlíčkův kraj, Příloha č. 20: Přehled JPO.
Typy podporovaných projektů:
A) Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům:
- stavební úpravy stanice základní složky IZS, pořízení potřebného vybavení a technologií (výstavba
garážových prostor - řádné uložení techniky, pořízení elektrocentrály),
- vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky
pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události (realizace stavby, vybavení, úprava vnějších prostor).
B) Posílení vybavení základních složek IZS (pro potřeby odstraňování následků změn klimatu a novým rizikům jde o speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití):
- nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy (ORP Hlinsko, ORP Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř, ORP
Žďár nad Sázavou),
- orkány a větrné smrště (ORP Hlinsko, ORP Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř)
- extrémní sucho (ORP Hlinsko, ORP Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř),
- havárie spojené s únikem nebezpečných látek (ORP Havlíčkův Brod, ORP Žďár nad Sázavou).



Výzva č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Předpokládané datum otevření výzvy: konec prosince – 15. 2. 2018
Oprávnění žadatelé:
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
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-

církve
církevní organizace

Typy podporovaných projektů:
Předškolní vzdělávání (podpora MŠ): stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení - u projektů předškolního
vzdělávání musí jít vždy o navýšení kapacit. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury
pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky); prostřednictvím
stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným
osobám, zapojení rodičů na trh práce.
Základní vzdělávání v základních školách: stavební úpravy, pořízení vybavení v klíčových kompetencích (přírodní
vědy: matematické, geologické, geografické, chemické, biologické, fyzikální, informatika, komunikace v cizích
jazycích, technické a řemeslné obory, schopnost práce s digitálními technologiemi), sociální inkluze - stavební
úpravy budov a učeben, poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a vybavení SVP).
Rozšíření kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území SO ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou - ORP Žďár nad Sázavou, ORP Havlíčkův Brod a ORP Chotěboř.
Zájmové, neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání: stavební úpravy, pořízení vybavení v klíčových
kompetencích (přírodní vědy: matematické, geologické, geografické, chemické, biologické, fyzikální, informatika,
komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory); stavební úpravy učebny, pořízení vybavení
pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky
a poptávky na regionálním trhu práce.
Jako doplňkovou aktivitu je možné zahrnout zeleň v okolí budov a na budovách.


Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem
dopravy

Předpokládané datum otevření výzvy: březen/duben 2018
Oprávnění žadatelé:
Aktivita: Terminály a parkovací systémy
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Aktivita: Telematika pro veřejnou dopravu
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle
zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
Aktivita: Nízkoemisní a bezemisní vozidla
Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Aktivita: Bezpečnost dopravy
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo
drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
Aktivita: Cyklodoprava
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Typy podporovaných projektů:
Terminály
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé
návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P + R (parkoviště pro osobní vozy s možností
přestupu na VHD), K + R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD),

Zpravodaj MAS Havlíčkův kraj

www.havlickuvkraj.cz

zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B + R. Doplňková aktivita - zeleň v okolí terminálů budov
a na budovách.
Telematika
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní
telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních
systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou
dopravu.
Bezpečnost
Podporovány budou projekty vedoucí k vyšší bezpečnosti dopravy (silniční, železniční, cyklistická, pěší).
Nízkoemisní a bezemisní vozidla.
Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv. Vozidla zohledňují specifické
potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace. Podporují se projekty subjektů, které
zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.
Cyklodoprava
Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených
komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava.



Výzva č. 4: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora sociálních služeb

Předpokládané datum otevření výzvy: březen/duben 2018
Oprávnění žadatelé:
Aktivity Rozvoj sociálních služeb: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační
složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Aktivita Rozvoj komunitních center:
kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí
a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní
organizace.
Aktivita Sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Typy podporovaných aktivit:
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zázemí pro terénní služby, včetně vybavení, zdravotně sociální
pomoc ve vyloučené lokalitě, ambulantní sociální služby, terapeutická dílna, kontaktní centra, azylové domy) - sociální
služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství – zeleň,
parková úprava za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením - ne pro
masovou zábavu)
Sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor a jejich přestavba pro sociální bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení, nákup parcel pro stavbu), doplňková aktivita (zeleň v okolí budov a na budovách,
hřiště a parky do realizovaných projektů)

Program Rozvoje venkova (PRV)


Na konec ledna 2018 plánujeme vyhlášení 2. výzvy z PRV. Ve výzvě budou vyhlášeny tyto Fiche: F1
Odborná vzdělávání a poradenství pro podnikatele, F2 Investice do zemědělských podniků, F3
Zpracování zemědělských produktů, F4 Lesnická infrastruktura, F7 Nezemědělská činnost a agroturistika,
F10 Neproduktivní investice v lesích, F11 Investice do lesnických technologií a techniky. V současné době
máme Fiche podány ke kontrole na CP SZIF.
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Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Na rok 2018 máme v naší integrované strategii naplánováno vyhlášení čtyř výzev z OPZ.
 1.1.1 Podpora sociálního podnikání
 1.1.2 Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel
 1.1.3 Propojení profesních a rodinných potřeb
 3.1.2 Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků

Operační program Životního prostředí


Výzva č. 1 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP - Výsadby dřevin

Předpokládané datum otevření výzvy: březen/duben 2018
Oprávnění žadatelé:
- kraje,
- obce,
- dobrovolné svazky obcí,
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
- státní podniky,
- státní organizace,
- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud
jsou veřejnoprávními subjekty,
- veřejnoprávní instituce,
- příspěvkové organizace,
- vysoké školy, školy a školská zařízení,
- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,
fyzické osoby podnikající
Výše podporovaných aktivit:
Výsadba dřevin na nelesní půdě zahrnující:
- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby
posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků).

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.havlickuvkraj.cz v sekci období 2014-2020/
Aktuální výzvy a dotace.
Informovat se můžete také u projektové manažerky:
Ing. Hana Půžová – email: puzova@havlickuvkraj.cz, telefon: +420 561 110 570, mobil: +420 739 626 612
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Návštěva z Královehradeckého kraje
Ve dnech 28. – 30. září 2017 přijeli na návštěvu
do naší MAS zástupci Ministerstva zemědělství,
regionálního pracoviště Celostátní sítě pro venkov
Královéhradeckého kraje a MAS Mezi Úpou a Metují,
z. s. na „Exkurzi po vybraných projektech
financovaných z PRV v letech 2007 - 2013“. Naplněný
autobus z České Skalice přijel 28. září krátce před
polednem do Rekreačního střediska Štíří důl v Hluboké
u Krucemburku. Po přivítání a nezbytném ubytování,
představila paní Hájková hostům naší MAS. Ve své
prezentaci se krátce věnovala projektům z minulého
období, další informace se již týkaly realizace
Integrované strategie MAS pro období 2014+. Zároveň
pozvala přítomné na výjezd do Přibyslavi, kde je čekal
pan starosta Martin Kamarád. Zasvěceně hovořil
o historii města a o projektech, které byly v minulém
období prostřednictvím MAS podpořeny. Postupně
všechny projekty představil na místě jejich realizace.
Viděli jsme rekonstruovanou mateřskou školu, cestní
síť v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele a mnoho
dalších zajímavých věcí. Navštívili jsme výstavu ve farní
stodole a milou návštěvu jsme zakončili na vycházkové
trase Kubínkou, kde jsme si opekli špekáčky z místního
řeznictví.
Páteční ráno vykouzlilo ukázkové slunečné počasí.
Zdálo se, že nám nestojí nic v cestě, ani objížďka mezi
Ranskem a Ždírcem nad Doubravou (měli jsme
povolenku na projetí autobusu zkratkou přímo
od pana starosty Jana Martince). Právě na té zkratce
se bezproblémové ráno trochu pokazilo. Autobus
zapadl do příkopu u kukuřičného pole. Naštěstí byli
na blízku ždírečtí hasiči, kteří vzniklou situaci zvládli
na jedničku . Pomohli autobusu zpátky na silnici
a mohli jsme pokračovat do Peršíkova k panu Janu
Frühbauerovi na jeho rodinnou farmu. Hospodář
se pochlubil vzorně ustájeným skotem, dojírnou
a robotickým čističem stáje, který byl dotován z PRV
přes naší MAS. Po příjemném setkání v Peršíkově,
jsme se zastavili na chvilku v kanceláři MAS
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v Havlíčkově Borové a zájemci mohli alespoň očkem
nahlédnout do Rodného domku Karla Havlíčka
Borovského. Dalším projektem, který jsme navštívili,
byl Rozvoj mikropodniků v oblasti výroby nápojů
ve Znětínku u pana Ing. Vratislava Novotného. Pan
majitel nás přátelsky přivítal ve své palírně
a zasvěceně hovořil o výrobě destilovaných nápojů.
Příjemný den jsme zakončili prohlídkou památek
ve Žďáře nad Sázavou.
Při společném večeru si přítomní sdělovali své zážitky
z celého dne, ale také jsme se v diskuzi věnovali
projektům spolupráce z Programu rozvoje venkova
z opatření 19. 3.1.
Sobotní ráno bylo již chladnější, než předchozí dny.
Na programu jsme měli naplánovanou návštěvu hned
několika úspěšných projektů Zemědělské akciové
společnosti Krucemburk. Dopolední prohlídku
zemědělské prvovýroby pro nás přichystal pan Ing.
Stránský. Z jeho výkladu bylo znát, že i ve velkém
podniku jsou lidé, kteří mají citový vztah
k hospodaření. Postupně nás provedl celým podnikem
po úspěšně zrealizovaných projektech: dostavba sil
a dopravní cesty na čističku a sušku; porodna krav;
rekonstrukce napájení a větrání stáje Vojnův Městec.
Po dopolední svačině v jídelně akciové společnosti,
jsme se přesunuli do Ždírce nad Doubravou
k bioplynové stanici, kde pomyslnou průvodcovskou
štafetu převzal místostarosta Ždírce nad Doubravou
pan ing. Bohumír Nikl. Milým hostům ukázal přístavbu
multifunkčního sálu; památník padlých; nově
zrekonstruované náměstí a mnoho dalších zajímavostí
jsme se o městu Ždírec nad Doubravou dozvěděli
z jeho poutavého výkladu.
Naši kolegové z Náchodska od nás odjížděli v dobré
náladě a s pocitem, že na naší krásné Vysočině strávili
tři krásné dny, které nebyly promarněné.
Jaroslava Hájková
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Zdroj: MAS Havlíčkův kraj

Zpravodaj MAS Havlíčkův kraj

www.havlickuvkraj.cz

Animace škol
V rámci animace škol/školek probíhaly především
osobní konzultace nad žádostmi a systémem ISKP 14+.
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, vyhotovení příloh
k zprávám o realizaci, práce v ISKP 2014+ (založení
zpráv o realizaci, žádostí o změnu 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. Šablony jsou projekty zjednodušeného
vykazování (výzva OP VVV), v rámci nichž mohly školy
a školky požádat o finanční prostředky (100 % dotaci)
např. na personální podporu (školní asistent, chůva,

speciální pedagog, psycholog), DVPP (další vzdělávání
pedagogických pracovníků), sdílení zkušeností, kluby,
doučování a odborná tematická setkávání s rodiči dětí
a žáků.
Manažerka se pravidelně účastní seminářů
k problematice „šablon“ na MŠMT, či prostřednictvím
NIDV, které také poskytuje metodickou pomoc.
SCLLD propagujeme na webových stránkách
www.havlickuvkraj.cz,
informace
poskytujeme
osobně, telefonicky, či prostřednictvím elektronické
poště.
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