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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21 pro rok 2016 – MAS ROZKVĚT
I.

Organizační struktura MA21

I.1 Oficiální orgán MAS k MA21 – zajištění činnosti oficiálního orgánu MAS pro
sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, komerčního sektoru a neziskového
sektoru na principu 1:1:1 – Správní rada MAS
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Správní rada funguje v souladu se Stanovami spolku, volbami zajištěno paritní složení sektorů.

I.2

Management kvality v rámci řízení organizace MAS prostřednictvím vlastního

trenéra kvality; standardizace MAS.
Organizace.

Naplňování nálezů procesního auditu MAS v oblasti

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Trenérem kvality pro organizaci MAS Rozkvět, z.s. je Ing. Jaroslava Mitášová, certifikace udělena
ČSKS (Český systém kvality služeb), 09/2016 absolvován obnovovací kurz trenéra (zdarma) a
uzavřen závazek kvality všemi zaměstnanci kanceláře MAS. Další postup: koncem března 2017
bude provedena každoroční aktualizace certifikátu ČSKS a vyhodnocení plnění standardů kvality
v organizaci za rok 2016 a aktualizace Plánu opatření na rok 2017, podepsán závazek kvality
všemi zaměstnanci MAS.
Standardizace MAS byla MMR ČR provedena v 11/2015, trvalou kontrolu dodržování naplnění
standardů zajišťuje vedoucí kanceláře MAS pí. Monika Hůrská.
Naplňování nálezů procesního auditu probíhá dlouhodobě, průběžné vyhodnocení bude provedeno
v roce 2017, zajistí strategická manažerka MAS ing. Marta Krejčíčková.

II.

Deklarace MA21 a sledování a hodnocení procesu MA21

II.1 Deklarace MA21 - zakomponování do Strategie 2014+ a dalších dokumentů/projektů
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Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Přístupy MA21 zapracovány do strategie (SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Rozkvět,z.s.), budou uplatňovány i nadále mj. jako hodnotící kritéria projektů.
Etický kodex MAS zapracován do finální verze strategie.

II.2 Výroční zpráva za rok 2015 – projednání a schválení členskou schůzí
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Podklady pro Výroční zprávu:Účetní uzávěrka, Zpráva o činnosti MAS v roce 2015, Vyhodnocení
Plánu zlepšování Zdravé MAS za rok 2015 a Zpráva auditora.
Schválena na členské schůzi, odeslána do Sbírky listin ke zveřejnění v řádném termínu.

II.3 Sledování a hodnocení procesu MA21 - projednání zprávy o MA21 a akčního plánu
zlepšování MA21 v území působnosti MAS
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Plán zlepšování byl přijat správní radou 9.1.2016, projednán Fórem starostů, předkládán k jednání
členské schůze.
Vyhodnocení plnění probíhá opakovaně, se záznamy o průběžném hodnocení plnění, předkládáno
správní radě. Vyhodnocení za rok 2016 bude předloženo k odsouhlasení členské schůzi.
Do e-databáze MA21 byly vloženy veškeré podklady pro splnění kat. C.
MAS byly zpracovány 3 interní audity MA21 (oblast školství, místní ekonomiky a globální
odpovědnosti), tím MAS splnila podmínky hodnocení kat. C*.
Zveřejněny Příklady Dobré praxe v systému NSZM (mj. rozeslány celorepublikově prostřednictvím
bulletinu NSZM).
V rámci přenosu Dobré praxe zajištěna účast koordinátorky Zdravé MAS Rozkvět ing. Marta
Krejčíčkové jako panelistky na Národní konferenci Udržitelného rozvoje (1.a 2.12.2016, Praha),
politik Zdravé MAS Rozkvět ing. Marie Kabátová zde převzala ocenění MAS Rozkvět jako Nejlépe
komunikujícího regionu – MAS Rozkvět splnila jako jediná v ČR podmínky hodnocení kat. C*.

III.

Finanční podpora aktivit MA21 ze strany MAS

III.1 (Spolu)pořádání akcí v rámci kampaní k Udržitelnému rozvoji – kooperace
v zájmovém území MAS, zapojení se do kampaní v rámci Dne Země (04), Dnů bez úrazů (06),
Evropský týden mobility (09) a Dnů zdraví (10)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
V rámci Dnů Země spolupořádala MAS Rozkvět několik akcí v regionu MAS a to dne 23.4.2016
Jarní vyběhnutí se zimou ve Lhenicích, dne 21.4.2016 proběhla v přírodní zahradě v Chelčickém
domově sv. Linharta pravidelná akce Den Země, společné sázení stromů a úklid lesa v rámci této
kampaně probíhal také v obci Pištín a o víkendu 16. a 17.4.2016, který předchází oslavám Dne
Země, proběhla také v obcích Lhenice, Mydlovary a Dívčice dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
Dále proběhlo v regionu MAS Rozkvět několik kampaní v rámci Dnů zdraví, zejména na venkovních
tělocvičnách ve vybraných obcích MAS Rozkvět. Ve Lhenicích spojili tuto akci ve venkovní
tělocvičně s běžeckým závodem, trasa vedla většinou po lesních nezpevněných cestách. Malá část
trasy, především první polovina výběhu na vrchol Stráž vedla po cestě s asfaltovým povrchem. Na
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trati se nacházely i části, které vedly mimo lesní cestu, tedy přímo lesem. Tyto úseky byly přehledně
značeny. 0. ročníku se zúčastnilo 31 běžců různého věku. Všechny spojovala radost z pohybu a
pobyt v přírodě, i když počasí moc nepřálo.
V Libějovicích a osadách Nestanice a Černěves mají ve venkovních tělocvičnách také naistalovány
velice oblíbené stoly na pink – ponk. O víkendu po Velikonocích se sešly místní děti, aby si zahráli
turnaj v pink - ponku a užily si odpoledne plné legrace. Pro děti byl připraven táborák k opečení
buřtů.
Dne 23.4. 2016 proběhla akce ke Dni zdraví také v Sedlci, kde je venkovní tělocvična umístěna za
domovem pro seniory. Český červený kříž Sedlec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči uspořádali
akci pro děti a dospělé na tomto seniorském hřišti, akce se zúčastnilo 23 dospělých a neméně tolik
dětí. Pro děti bylo připraveno malé divadlo a organizátoři uspořádali pro děti i dospělé různé
soutěže.
Dne 4.4.2016 uspořádalo město Zliv akci Den pro zdraví v prostoru venkovní tělocvičny MAS
Rozkvět umístěné u Domu s pečovatelskou službou. Akce se zúčastnilo celkem 22 lidí z Klubu
důchodců Zliv a z obyvatel bydlících v Domě s pečovatelskou službou. Na začátku akce zazpívali a
zatančili chlapci a dívky z Mateřské školy Zliv. Poté následovalo občerstvení v podobě ovocných
salátů a probíhalo cvičení na strojích. Díky pěknému počasí i dobré náladě přítomných návštěvníků
se akce vydařila.
V rámci Dnů zdraví proběhl terénní půlmaratón Lhenice dne 24.9.2016. Akce byla zaměřena nejen
pro běžce, ale i pro širokou veřejnost, na fotbalovém hřišti, odkud závod startoval, proběhlo také
několik zábavných disciplín pro děti, ukázky záchrany lidského života, a méně zdatní běžci se mohli
zúčastnit rodinného běhu. Výtěžek z akce putoval rovným dílem na podporu Chelčického domova
sv. Linharta a lhenické Základní školy.
Opakovaně probíhá zapojování organizací a obcí regionu MAS do těchto kampaní.

III. 2 Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Samostatná kapitola rozpočtu MAS, financování provozních výdajů (především cestovní výdaje na
vzdělávací akce) a pořadatelství akcí.

III.3 Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS – účast na nejméně 1 školy NSZM/rok (cíl pro
rok 2016: obhájení Zlatého certifikátu)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Účast koordinátorky ing. Marty Krejčíčkové na Letní škole NSZM (Chrudim), Zlatý certifikát
potvrzen do konce roku 2017(účast na vzdělávání, splněn e-test).
Trvá možnost zapojení dalších pracovníků kanceláře MAS do bezplatného systému
vzdělávání.Náklady zařazeny do rozpočtu MAS (pouze cestovní náhrady- kurzy jsou pro členy
NSZM zdarma).
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III.4 Získání externích zdrojů pro realizaci MA21 - naplňování nálezů procesního auditu MAS
v oblasti Financování, fundraising.

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ.
Zapojení MAS do kooperačních projektů (tedy nepřímé financování aktivit MA21) - projekty CSV,
spolufinancování projektů MAS z grantů JčK (např. Terénní půlmaratón Lhenice, akce typu Den
Země zrealizován ve spolupráci s Chelčickým domovem sv. Linharta v projektu EVVO, a další.

IV.

Informace, vzdělávání a osvěta

IV.1 Vzdělávání pracovníků MAS a osvěta členů MAS v tématu UR a MA21 – údržba
vlastního e-kurzu „ Místní partnerství“, účast na vzdělávacích akcích NSZM, SPOV, SMS, KS MAS.
Aktivity lektorované zaměstnanci MAS (interními lektory). Provedení Akreditace MAS jako
vzdělávací organizace. Naplňování nálezů procesního auditu MAS v oblasti Vzdělávání.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ.
Nadále je provozován web Portál práce Jižní Čechy, kde je umístěn e-kurz „ MA21“.
Spuštěn nový web MAS www.map-vzdelavani.cz, především pro oblast základního, předškolního a
zájmového vzdělávání; provoz, ve spolupráci se školami a zřizovateli z celkem 12 ORP v Jižních
Čechách.
Účast zaměstnanců MAS na seminářích NSZM, SPOV, SMS, KS MAS průběžně dle vhodnosti témat
a potřeby MAS.
Interní lektoři - proškolování členů MAS, obcí a škol, pořádání fór, výcvik nových spolupracovníků
MAS (realizují ing. Krejčíčková, pí. Hůrská, ing. Mitášová, p.Labaj).
Další lektorované aktivity v přípravě.
Realizován tematický interní audit UR pro oblast Vzdělávání.
Nerealizováno: akreditace MAS jako vzdělávací organizace.

IV.2 Osvěta veřejnosti ze zájmového území MAS v tématu UR a MA21 – údržba vlastního
e-kurzu „ Místní partnerství“, vedení komunitních jednání, uspořádání Fóra Zdravé MAS.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Nadále je provozován web Portál práce Jižní Čechy, kde je umístěn e-kurz „ MA21“.
Proběhlo Fórum zdravé MAS (10/2016, Fórum Zdravé v Pištíně a vyhodnocovací anketa TOP10.
V 1/2016 proběhlo Fórum starostů.
Další komunitní jednání – oblast cestovní ruch a turismus, ve spolupráci s destinační společností
Jihočeský venkov, z.s. (23.6.2016).

IV.3 Pracovní skupina „Vzdělávání“ – dbát na zařazování témat MA21 a UR do
podporovaných vzdělávacích aktivit v rámci ZDRAVÉ MAS, zajistit vedení bakalářských a
diplomových prací, zajistit proškolení dalších vlastních lektorů/ instruktorů a pořádání interních
kurzů a osvětových akcí. Naplňování nálezů procesního auditu MAS v oblasti Vzdělávání.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ.
Zapojení ing. Krejčíčkové (následně také ing. Mitášové) do Pracovní skupiny vzdělávání NS MAS
za Krajskou síť MAS, komunikace s JU a ČZU.
Realizace projektu MAP – ORP ČB, ČK, PT, Vodňany; ing. Krejčíčková zástupcem projektů MAP
v rámci ŘV KAP JčK.
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MAS Rozkvět nositelem projektu MAP (Místní Akční Plány vzdělávání) v ORP České Budějovice.
Komunikace s projektovými týmy ORP Č.Krumlov a ORP Prachatice (MAS Rozkvět partnerem
projektu); na ORP Vodňany pouze zapojení do pracovních skupin (zřizovatel, MŠ, rodiče, NNO).
Sledovány aktualizace Strategických rámců MAP tak, aby zohledňovaly potřeby regionu MAS
Rozkvět a byly zde řádně zařazeny plánované projekty jednotlivých škol, trvalá osvěta v této věci
mezi zřizovateli a vedením škol (podmínka nutná pro možnost podání žádosti IROP i do SCLLD).
Zpracován návrh studentských praxí pro Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity, bez reflexe.
Zahájena kooperace se SŠ a VOŠ CR ČB, zahájeno zpracování ročníkové týmové práce na téma
zadané MAS (v rámci přípravy projektu CZ-AT „ Znovuobjevená krajina mezi Dunajem a Vltavou).
ing. Mitášová absolvovala certifikovaný kurz Projektový management ACSA.
Nerealizováno: proškolení dalších interních lektorů a školitelů.

IV.4

Aktivně zveřejňovat vlastní příklady dobré praxe – opakovaně, prostřednictví

www NSZM, www „Město a Pohyb“ a další; plnění databáze zrealizovaných projektů do
interaktivní „projektové mapy“ na www MAS. Naplňování nálezů procesního auditu MAS v oblasti
Marketing a PR.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ.
Příklady dobré praxe uveřejňujeme pravidelně na webových stránkách MAS, pravidelně také
zasíláme různé články, aktuality a příklady dobré praxe do zpravodajů našich obcí.
Na webu NSZM nově otevřena „ Galerie udržitelného rozvoje“, naše příklady dobré praxe:
https://kultura.udrzitelne-mesto.cz/cz/videogalerie/mas-rozkvet-lhenicky-terenni-1-2maraton
https://kultura.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/mas-rozkvet-lhenicky-terenni-12maraton-behej-pro-druhe
https://zemedelstvi.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/mas-rozkvet-varime-peceme-asmazime-regionalni-potraviny-a-seznamujeme-se-z-jejich-vznikem-predstaveni-technik
https://vzdelavani.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/mas-rozkvet-jihocesky-webovyportal-map-vzdelavani
Aktivity v oblasti marketingu a PR realizovány především v rámci animace SCLLD, animační
pracovnice Milada Vopálková a další zaměstnanci kanceláře MAS.
Nerealizováno: aktivity „projektové mapy“, bude řešeno v dalším období.

IV.5 Pracovní skupina „ Propagace“ – nadále udržovat a rozšiřovat aktivity MAS směrem
k prezentaci UR, činnosti a výstupů MA21 v rámci MAS Rozkvět (interně) i navenek – aktualizace
www, účast na výstavách (ČR/AT/DE), organizace vlastních výstav (Linecká stezka, Zvyky a tradice,
fotosoutěž, …); články ve zpravodajích, tiskové zprávy v médiích (min. 2x ročně). Naplňování nálezů
procesního auditu MAS v oblasti Marketing a PR.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Část aktivit spojena s plněním podmínek udržitelnosti projektů (Peklík I. a II., Linecká stezka, Zvyky
a tradice), probíhá pravidelná údržba všech webových stránek MAS (včetně mutace DE+EN na
Portálu práce a samostatné www AT „ Linzer Steig“), a facebooku.
Schváleny žádosti MAS o finanční podporu v grantech Jihočeského kraje (kráceno oproti žádostem)
– pořádání Dnů Petra Chelčického (09/2016), uspořádání Lhenického terénního půlmaratónu RIO
(09/2016).
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Nepravidelně zpracovávány články pro webové stránky a zpravodaje obcí, ve vazbě na aktuální
činnost MAS.
Tiskové zprávy vázány k významným akcím, např. konference Jihočeský venkov 2016 (Plástovice,
6/2016). Anotace akcí prostřednictvím destinačního managementu Jihočeský venkov,z.s. (Turistická
oblast PodKletí, Jihočeská centrála cestovního ruchu).
Prezentace na výstavě Zemi Živitelka – pracovnice MAS Rozkvět zapojeny do přípravy a realizace
prezentace expozice Jihočeského kraje (pavilon T) po celou dobu výstavy a podpora prezentace
SMS ČR (08/2016).
Aktivity v oblasti marketingu a PR realizovány především v rámci animace SCLLD, animační
pracovnice Milada Vopálková a další zaměstnanci kanceláře MAS.

IV.6

Aktualizovat obsah webových stránek MAS Rozkvět - naplňování nálezů

procesního auditu MAS v oblasti Marketing a PR.
Vyhodnocení plnění: PROBÍHÁ TRVALE, SPLNĚNO.
Probíhá pravidelná údržba všech 4 webových stránek MAS i facebooku (MAS Rozkvět a Linecká
stezka). Aktualizace obsahu hlavních stránek MAS Rozkvět probíhá průběžně min. 1x týdně,
ostatních stránek cca 1xza 14 dnů, především webu MAP.
Aktivity v oblasti marketingu a PR realizovány především v rámci animace SCLLD, animační
pracovnice Milada Vopálková a další zaměstnanci kanceláře MAS.

IV.7 Rozšířit využití webinářů – zavedení distančních forem vzdělávání a e-osvětových aktivit
do běžné agendy ZDRAVÉ MAS. Naplňování nálezů procesního auditu MAS v oblasti Vzdělávání.
Vyhodnocení plnění: NEREALIZOVÁNO.
Není realizováno především z důvodu nedostatku personálních kapacit.

V.

Komunitně vedený místní rozvoj

V.1 Fórum starostů v území MAS – pravidelné shromáždění starostů v území MAS nejméně
1x ročně, komunikace per rollam (připomínkování SCLLD). Naplňování nálezů procesního auditu
MAS v oblasti Kvalita produktů.
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Fórum starostů proběhlo 1x – 04/2016 (Plástovice); původně plánováno 2x ročně, avšak druhé
setkání Fóra starostů proběhlo až začátkem 03/2017, především z důvodu prodlužování
schvalovacího procesu SCLLD (hlavní téma jednání fóra).
Průběžně jsou starostové oslovováni prostřednictvím anket a připomínkování dokumentace ad hocpředevším v souvislosti s SCLLD.

V.2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování formou
workshopů, kulatých stolů, fórum UR/MA21 aj., v rámci animace SCLLD, činnost tématických
pracovních/ fokusních skupin.
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Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Proběhlo 2. veřejné Fórum Zdravé MAS (10/2016).
Další komunitní jednání – oblast cestovní ruch a turismus, ve spolupráci s destinační společností
Jihočeský venkov, z.s. (23.6.2016).
Připomínkování tvorby Komunitního plánu sociálních služeb ORP Vodňany - bylo nutno písemně
upozornit zpracovatele, že do KPSS ORP musí zařadit také SCLLD MAS Rozkvět!!! (10/2016).
Připomínkování tvorby Komunitního plánu sociálních služeb ORP Český Krumlov (12/2016).

V.3 Zpracování dílčích koncepcí MAS v souladu se SCLLD a principy UR. Naplňování nálezů
procesního auditu MAS v oblasti Organizace.
Vyhodnocení plnění: REALIZOVÁNO.
MAS byly zpracovány 3 interní audity MA21 pro oblast školství, místní ekonomiky a globální
odpovědnosti (08-10/2016).
Ve spolupráci s organizací ShineBean, o.p.s. zpracován Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti
MAS Rozkvět (05/2016).
V rámci projektu MAP ORP Č.Budějovice byl MAS Rozkvět zpracován základní koncepční
dokument Místní akční plán vzdělávání a Strategický rámec MAP ORP Č.Budějovice.
V rámci spolupráce s MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. byl připomínkován a schválen dokument
Místní akční plán vzdělávání a Strategický rámec MAP ORP Český Krumlov.
V rámci spolupráce s MAS Šumavsko, z.s. byl připomínkován a schválen dokument Místní akční
plán vzdělávání a Strategický rámec MAP ORP Prachatice.

V.4 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 vyplývajících z komunitního
plánování
Vyhodnocení plnění: REALIZOVÁNO.
Sledováno plnění indikátorů MA21 s cílem naplnění kat. C pro rok 2016 – splněno do 30.10.2016,
opakované přidělení kat. C.
Díky zpracování tematických interních auditů UR přiděleno MAS Rozkvět hodnocení kat. C* (jsme
jedinou MAS v ČR, která dosáhla tohoto stupně hodnocení).
Vlastní indikátory zařazeny do SCLLD, jejich sledování není prozatím zahájeno, protože do
31.12.2016 nebyla SCLLD schválena a nebyla tedy zahájena realizace prostřednictvím
individuálních projektů.

V.5 Ověření stavu, udržení a zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života
v území působnosti MAS a s procesem MA21.
Vyhodnocení plnění: NEREALIZOVÁNO.
Aktivita neproběhla zatím - porovnat s výsledky z průzkumu provedeného v roce 2011.

Zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět
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