Věc: pozvánka na jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
Termín jednání: 3.12.2012
Místo jednání: Strakonice (jednání proběhne po ukončení zasedání KS
MAS JčK v sídle LAG Strakonicko)
Program jednání:
1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
3) Plnění plánu publicity projektu
4) Různé
Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber

Projekt Spolupráce „ ZDRAVÍ NÁS BAVÍ“ , reg.č. 12/015/4210a/231/00020

Zápis ve věci jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ dne 1.12.2012
Z důvodu časové tísně se jednání nekonalo, stejný program pracovní
schůzky přeložen na 6.12.2012 do Vodňan
Dne 3.12.2012, zápis provedla ing. Krejčíčková, facilitátorka projektu
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Věc: pozvánka na jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
Termín jednání: 6.12.2012, od 9 hodin
Místo jednání: Vodňany (jednání proběhne v sídle MAS Vodňanská
ryba)
Program jednání:
1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
3) Plnění plánu publicity projektu
4) Různé
Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber
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Zápis z jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, 6.12.2012
Místo jednání: Vodňany
Program jednání:
1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
3) Plnění plánu publicity projektu
4) Různé
Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber
Účastníci jednání:
KMAS –ing. Mitášová (koordinátorka projektu)
PMAS1 – ing. Kolář (koordinátor PMAS)
PMAS 2 – PhDr. Cepáková (koordinátorka PMAS)
KMAS – ing. Krejčíčková (facilitátorka přípravy projektu), pí. Hůrská (administrativní
pracovnice projektu)
Řízením tohoto jednání pověřena za KMAS ing. Krejčíčková (průběžný záznam, zápis).
Úvod: přivítání účastníků jednání, veřejné odsouhlasení navrženého programu
Ad bod 1)
Zaměstnanci projektu: za KMAS určena koordinátorkou projektu ing. Mitášová,
administrativní pracovník projektu: pí- Hůrská.
Za PMAS zajišťují řízení projektu PhDr. Cepáková (PMAS2) a ing. Kolář (PMAS1).
Jednací řád i ustanovení Smlouvy o spolupráci vyhovují potřebám jednání pracovní
skupiny.
Přehled kontaktů – viz KONTAKTNÍ LISTINA PROJEKTU (přílohou).
Ad bod 2)
2.1. KMAS neprodleně zahájí aktualizaci cenového průzkumu zpracování zadání
zakázky odbornou firmou tak, aby cca v polovině 02/2013 mohlo být zadáno
výběrové řízení. Výběr dodavatele proběhne formou sdružení zadavatelů.
2.2. Všechny MAS ověří platnost míst realizace, v případě odchylky bude řešeno
změnou místa realizace s RO SZIF. Termín kontroly do: 31.1.2013, informace
per rollam. Místa realizace budou vyznačena do KKM, pro potřeby archivace
uloženy souhlasy vlastníků s realizací a výtisk LV (ověření vlastnictví).
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2.3.

2.4.

Vzhledem k vývoji na trhu outdoor cvičebních prvků by bylo před zadáním
výběru dodavatele vhodné opakovaně ověřit v jednotlivých obcích zájem o
konkrétní prvky, zajistí koordinátoři jednotlivých MAS, termín: 31.1.2013.
Vzhledem k přípravě projektu ZNB2 bude s vyhlášením VŘ posečkáno do
rozhodnutí o schválení/neschválení projektu tak, aby nedošlo k pochybení ve
volbě typu zadání zakázky dle zákona. Vzhledem k tomu, že nevznikne
významnější prodleva v harmonogramu projektu, nebude zatím řešeno
Hlášením změny.

Ad bod 3)
3.1. PMAS2 zajišťující společnou publicitu projektu připraví úvodní tiskovou zprávu,
dále bude postupovat dle plánu PR, PMAS2 zajistí archivaci výstupů PR.
3.2. V průběhu 12/2012 a 01/2013 prověří všichni partneři aktuální možnosti
komunikace s regionálními médii za účelem propagace projektu.
Navržen logotyp projektu:

Navržena „značka“ projektu (a také návrhy pro „projekt dvojku“):

Ad bod 4)
OVĚŘENÍ PRŮBĚHU REALIZACE: připomenuto, že PMAS je povinna připravovat
návrhy Hlášení o změnách projektu, která projedná s ostatními partnery a po
administrativní stránce s KMAS.
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ÚKOLY:
 VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ – řízení projektu 100
hod. / MAS. KMAS připraví vzorový formulář pro evidenci, možnost sdílení
dokumentu google.
 VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci průzkumu
zájmu o VT/podpory záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (MIN 400)
(UVEDENO V ŽÁDOSTI): Provedeno v rámci přípravy záměru, podpora dále
potvrzována veřejností v průběhu roku 2012. Úkol: na příštím jednání KPS provedou
koordinátoři archivaci podkladů, dále bude uloženo u KMAS.
PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU: diskuze,
bude předmětem jednání KPS v 1.Q.2013. Jde o:
ZAPOJENÍ SPOLKŮ
ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ V MÍSTĚ
ZAPOJENÍ EXPERTŮ
-

oslovení
databáze osob
databáze organizací
vedení evidence dobrovolníka

MOTIVACE REGIONU KE VSTUPU DO NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST: diskuze,
účastníci jednání považují za přínosný vstup jednotlivých MAS již v roce 2013.

Předpokládaný termín dalších jednání KPS: počátek ledna 2013 (současně příprava
prezentace projektu ZNB2), polovina února 2013 (příprava zadání veřejné zakázky), březen
2013 (vyhodnocení VŘ).
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