Zápis z jednání KPSS – 27. a 28. 7. 2021
Předmět jednání: příprava žádosti PRV a následné realizace projektu spolupráce v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1., projekt s názvem „Cisterciácké klášterní
krajiny“
Spolupracující subjekty: MAS Rozkvět, z.s. (KMAS), MAS Světovina, o.p.s., MAS Havlíčkův
kraj, o.p.s., MAS Buchlov, z.s. zastoupeny na jednání členy KPSS
Svolavatel jednání: KMAS - ing. Krejčíčková
Na základě jednání dále uvádím hlavní informace pro sdílení, ze kterého vyplývají jednotlivé
úkoly:
1) Příprava obsahu žádosti PRV – harmonogram aktivit a jejich rozpočet pro konkrétní
MAS
2) Příprava obsahu žádosti PRV – identifikace společných výstupů (tiskovin) a jejich
nacenění
3) Příprava žádosti PRV pro konzultaci na CP SZIF – vyplnění formulářů (Portál farmáře)
4) Dokončení žádosti PRV pro potřeby podání – umístění podpůrných informací na weby
jednotlivých MASek, přílohy
5) Technická příprava realizace – zpracování podrobnějších scénářů konferencí
(rámcový obsah jednotlivých panelů/přednášek, seznam přednášejících/expertů
vhodných pro konkrétní témata napříč ČR, rezervace ubytovacích kapacit….)
Návrh harmonogramu pro jednotlivé výše uvedené úkoly:
1+2) do 6.8.2021
3) do 16.8.2021 (popř. dříve)
4) do 31.8.2021 (popř. dříve)
5) společně od 02/2022 (individuálně dříve)

Ad 1) Příprava obsahu žádosti PRV – harmonogram aktivit a jejich rozpočet pro konkrétní
MAS.
Obsah projektu zatím zpracujte pouze do excelu – přehled konkrétních akcí + jejich položkový
akcí.
Excel v příloze, podrobnosti viz jednotlivé listy.
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Připravila jsem pracovní verzi pro Vyšší Brod (náš rozpočet je limitován z důvodu „de
minimis“).
Pro položky rozpočtu jsou na samostatném listě (Položkové ceny dle kódů) uvedeny ceny dle
Pravidel (limitní horní). Při sestavování svých položkových rozpočtů prosím použijte vzorce
s využitím těchto cen (viz vzorce u rozpočtu Vyšší Brod, popř. poradím), ať nemusím
kontrolovat každou řádku, že jste nepřešvihli limity.
Dále je v excelu list „kalendárium“, kam prosím barevně vyznačte své akce (nebo uveďte ve
svém sloupci). Bude se hodit, až budeme tvořit popisnou textovou část žádosti,…i pro
orientaci, kde se nám co souladí nebo naopak tluče.
Za každou MAS plánujte pouze konferenci a pěší/cyklo terénní inventarizační vycházky
krajinou s průvodcem, popř. doprovodně kulturní akce (koncert,…).
U konferencí je pracovně navržen tento sled:
Velehrad - 05-06/2022 (? termínově napojit na akci „cyklo“ nebo jinou vhodnou akci v místě)
Plasy – 07/2022 (asi někdy kolem 14.-16.7., vazba na ubytování na SŠ internátu)
Žďár nad Sázavou – 24.9.2022 (plus 1 den před nebo po)
Vyšší Brod – závěrečná – 26.10.2022
Koncept konference 1-2 denní ponechám na vás dle běžných zvyklostí a rozpočtu (osobně pro
VB plánuji konferenci jako 1denní, plus den před tím odpoledne tematické panelové semináře
a den potom dopoledne inventarizační vycházka… umožní mi to větší flexibilitu náboru
účastníků; je možné, že se některý účastník zapojí do všech 3 částí, někdo se bude jen
konferovat…)
U seminářů rovnou promýšlejte obsah akce, bude se hodit při textování žádosti PRV… teď stačí
napsat název typu „ seminář I. V.Brod“ ……….. jednotlivé akce zaměřujte na různá dílčí témata.
Ad 2) Příprava obsahu žádosti PRV – identifikace společných výstupů (tiskovin) a jejich
nacenění
Vzhledem k omezení rozpočtů jednotlivých MAS i předpokládanému dokončení technické
realizace projektu do konce 10/2022 navrhuji dle provedených společných konzultací
vygenerovat z projektu pouze 2 společné výstupy, a to:
a) Zpěvník (….mariánských písní)
b) Společná brožura o klášterních krajinách
Bude samozřejmě dále projednáváno, až si sestavíme základní rozpočty dle MAS.
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U zpěvníku byl navržen obvyklý formát A6, rozsah 28 stránek. Cena uvedená v excelu je
loňská, ale neměla by se moc změnit. Pro výpočet použijte do vzorce tedy zde uvedenou.
Aktuální cenu prověřím. Ještě promyslete, zda formát (A6, 28 str.) je v pořádku, popř.
navrhněte aktualizovaný návrh – technické parametry.
Společná brožura – původně plánován bedekr (A5, 48 stran+ desky s potiskem). Nově je návrh
na čtvercový formát (asi 20x20cm, opakovaně edice v Plasích). Obsah by byl asi takovýto:
obrazová část společná ilustrující příklady kulturních krajin (funkce vody, grangie, …), společná
textová část (obvyklé postupy cisterciáků při kultivaci krajiny a hospodaření, resumé,
individuální část .
Prosím pana Kornatovského, aby nám OBRATEM poslal technickou specifikaci brožury
(přesné rozměry, gramáž papíru a desek, materiál lesk/mat, typ vazby), abychom mohli
nechat nacenit v tiskárnách.
Všechny MASky následně požádám o zjištění cen u potenciálních regionálních dodavatelů.
Zatím postačí mailem či po telefonu, po zjištění předběžných cen projednáme komplet.
Protože to máte již všichni nějak promyšlené a rozpracované, prosím o zaslání pracovní verze
za Vaši MAS „řetězovitě“ ostatním koordinátorům (tj. Krejčíčková, Kornatovský,
Niklfeldová, Polišenská) do navrženého termínu 6.8.2021, byť by nešlo o absolutně
vypilovanou verzi.
Současně navrhuji domluvit se na skupinovém videu (i v širších kolektivech, dle uvážení
koordinátorů v místě), za mně kdykoliv čt5.8-pá6.8.- út10.8.2021. Prosím navrhněte vhodné
časy/termíny, dohodneme nejpozději ve středu 4.8.2021.
Kolegové ze Žďáru navrhli ještě vydat jako společnou tiskovinu sborník z jednotlivých
konferencí, protože se předpokládá, že půjde o kvalitní příspěvky a diskuze…. určitě by stálo
za zváženou, ale rozpočty nás (VB,V) drží při zemi. Pro nacenění požádám p. Plevu, zda by
navrhl základní technický formát (A5 nebo A4, počet stran), abychom mohli provést cenový
průzkum výroby. Asi by to byly jen texty nebo i fotky? Prosím do 4.8.2021, jak to vidíte.
Ad 3) Příprava žádosti PRV pro konzultaci na CP SZIF – vyplnění formulářů (Portál
farmáře)
Jakmile si vzájemně odsouhlasíme společné výstupy a hlavní harmonogram akcí, navrhuji
nasázet jednotlivě do žádosti (máte ji vygenerovanou na svém Portále farmáře). Důvod je
hlavně ten, že při konzultaci jakýmkoliv jiný formát než žádosti nejsou přijatelné. Tak jak půjde
vyplnění, předáme ke konzultaci a pak se uvidí, zda podáme do konce srpna nebo déle. Já se
mezi tím budu zabývat dohledáváním dokumentace ze společné přípravy a především revizí
Smlouvy o spolupráci, zda ponecháme původní nebo bude muset být úplně nová….
Zpracoval: ing. Marta Krejčíčková
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