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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21 pro rok 2015 – MAS ROZKVĚT
- HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MA21 za rok 2015
I.

I.1

Organizační struktura MA21

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
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Trenérem kvality je ing. Jaroslava Mitášová, certifikace udělena ČSKS (Český systém kvality
služeb), kurz pro trenéra a certifikace absolvována v pilotní fázi udělování značky (zdarma).

II.

Deklarace MA21 a sledování a hodnocení procesu MA21

II.1 Deklarace MA21 - zakomponování do Strategie 2014+
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Přístupy MA21 zapracovány do strategie, budou uplatňovány i nadále jako hodnotící kritéria
projektů.

II.2 Vytvoření Etického kodexu MAS Rozkvět- zakomponování do Strategie 2014+
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Etický kodex MAS připraven do finální verze strategie.
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II.3 Výroční zpráva za rok 2014 – projednána a schválena členskou schůzí
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Podklady pro Výroční zprávu:Účetní uzávěrka, Zpráva o činnosti MAS v roce 2014, Vyhodnocení
Plánu zlepšování Zdravé MAS za rok 2014 a Zpráva auditora.
Schválena na členské schůzi 27.5.2015, odeslána do Sbírky listin ke zveřejnění.

II.4 Sledování a hodnocení procesu MA21 - projednání zprávy o MA21 a akčního plánu
zlepšování MA21 v území působnosti MAS (projednání na úrovni Fóra starostů a členské schůze)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Plán zlepšování byl přijat správní radou 15.1.2015, projednán Fórem starostů 19.2.2015,
předkládán k jednání členské schůze (opakovaně, se záznamy o průběžném hodnocení plnění).
Do e-databáze MA21 byly vloženy veškeré podklady pro splnění 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 (22/04), Dnů bez úrazů (114/06), Evropský týden mobility (16 – 22/09) a Dnů zdraví (1-16/10)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Zrealizována kampaň Dne Země, další v přípravě. Zapojování organizací a obcí regionu MAS.

III. 2 Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21 – grantový program
pro spolkovou činnost
Vyhodnocení plnění: nerealizováno.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem MAS nezařazeno pro rok 2015 do rozpočtu,
alternováno zapojováním komunit (spolků, obcí) do akcí Zdravé MAS a komunitního plánování
v rámci přípravy strategie MAS.
Alternativně vyhlášena soutěž Rozkvetlý Rozkvět – fotosoutěž o nejlepší úpravy veřejných prostor i
soukromé zeleně (5 kategorií).

III.3 Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS – účast na nejméně 1 školy NSZM/rok (cíl pro
rok 2015: splnění Zlatého certifikátu)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Účast na Jarní škole NSZM – koordinátorkou jsou splněny všechny školicí bloky, Zlatý certifikát
přidělen 14.4.2015, převzat na Podzimní škole NSZM (21-23/10/2015). 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
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO částečně – ve spolupráci s partnery.
Kampaň Den Země realizována mj. ve spolupráci s Chelčickým domovem sv. Linharta v návaznosti
na jejich grant EVVO, podpořeno JčK; dále Den Země proběhl také v Hořicích na Šumavě
(spolupráce MAS s MŠ a ZŠ).
V záměru je podat žádost o dotaci aktivit MA21 v rámci OPŽP (konkrétní podmínky programu
zatím nejsou k dispozici, doposud zveřejněna pouze výzva pro obce).

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).
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Nadále je provozován web Portál práce Jižní Čechy, kde je umístěn e-kurz.
Účast na seminářích NSZM, SPOV, SMS, KS MAS průběžně dle vhodnosti témat a potřeby MAS.
Rozšířen přístup pracovníků MAS do DataPlánu NSZM, účast na Jarní škole NSZM (Tábor, celkem
5 osob na školení úvodního dne) a Podzimní škole NSZM (Znojmo, 3 osoby, plný školicí program).
Interní lektoři se doposud soustředí na proškolování členů MAS, obcí a škol, pořádání fór, výcvik
nových spolupracovníků MAS (realizovali ing. Krejčíčková, pí. Hůrská, ing. Mitášová).
Realizován zácvik skupiny zájemců (hasiči, zdravotníci, další) pro využívání pomůcek „ Záchrana
života“ (realizoval p.Labaj).
Ing. Mitášová absolvovala kurz Trenér kvality II. stupně (ČSKS).
Další lektorované aktivity v přípravě.

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.
V rámci přípravy SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje) aplikována komunitní
jednání.
Zrealizováno Fórum Zdravé MAS (2 x – akce v Pištíně a Horní Plané).

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
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Zapojení ing. Krejčíčkové do Pracovní skupiny vzdělávání NS MAS za Krajskou síť MAS,
komunikace s JU a ČZU.
Zpracován návrh studentských praxí a prací pro jednání s Ekonomickou fakultou Jihočeské
univerzity. Zahájena praxe studenty 2.ročníku EF JU.
Aktuálně vedena 1bakalářská práce pro EF JU, 1 dokončena v 06/2015 (zveřejněna na www MAS –
zaměřena na možnosti rozvoje CR v části regionu MAS).
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V přípravě další proškolení zájemců (hasiči, zdravotníci, další) pro využívání pomůcek „ Záchrana
života“ (částečně p.Labaj, ověřován zájem o kurzy ČČK).
V přípravě zapojení se do individuálních projektů OP VVV.
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) .

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
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO částečně – ve spolupráci s partnery.
Realizováno setkání dobrovolných hasičů z Frymburka a Ulrichsbergu (AT) s ukázkou pomůcek
„Záchrana života“, zveřejněno mj. v TV Lipnožurnál.
Vzhledem k pracovní vytíženosti v r. 2015 proběhlo pouze dílčí plnění do interaktivní mapy, aktivita
bude posílena v roce 2016.

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)
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 granty Jihočeského kraje (kráceno oproti žádostem) – na reprezentaci
v zahraničí (účast na Böhmerwaldmesse), pořádání putovních výstav Linecká stezka, modernizaci
www (soutěž pro turisty, rezervační systém).
Pravidelně zpracovávány články pro webové stránky a zpravodaje obcí.
Tiskové zprávy vázány k významným akcím, např. závěrečné konferenci projektu OPLZZ, setkání
s partnery AT/DE apod..
Anotace akcí prostřednictvím www.jiznicechy.cz .
Prezentace na Zemi Živitelka – pracovnice MAS Rozkvět zapojeny do prezentace na expozici
krajské sítě Jihočeských MAS (pavilon Z) a expozici Jihočeského kraje (pavilon T) po celou dobu
výstavy (27.8.-1.9.2015) a podpora prezentace SMS ČR.

IV.6 Aktualizovat obsah webových stránek MAS Rozkvět
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Probíhá pravidelná údržba všech 4 webových stránek MAS i facebooku (MAS Rozkvět a Linecká
stezka).

IV.7 Rozšířit využití webinářů – zavedení distančních forem vzdělávání a e-osvětových aktivit
do běžné agendy ZDRAVÉ MAS
Vyhodnocení plnění: částečně probíhá.
Vzhledem k pracovní vytíženosti v r. 2015 probíhá především distanční komunikace projektových
týmů (interní webináře). Plánovaná aktivita bude posílena v roce 2016.
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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)
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Fórum starostů proběhlo 2x – 02/2015 (Plástovice), 10/2015 (Černá v Pošumaví).
Průběžně jsou starostové oslovováni prostřednictvím anket a připomínkování dokumentace ad hocpředevším v souvislosti s přípravou strategie, evaluací SPL a realizací projekt SMS.

V.2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování formou
workshopů, kulatých stolů, fórum UR/MA21 aj., v rámci evaluace plnění Integrované rozvojové
strategie 2007-2013 a Strategického plánu LEADER 2007 -2013 a zpracování Integrované rozvojové
strategie území MAS 2014-2020 – uspořádání 2 veřejných fór, pořádání tématických workshopů a
webinářů, činnost tématických pracovních/ fokusních skupin
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Evaluace ISRÚ a SPL i postupná příprava SCLLD probíhá různými formami – e-ankety, kulaté
stoly, místní šetření.
Proběhla 2 veřejná Fóra Zdravé MAS (04/2015).
Tyto činnosti budou dále probíhat, především ve vazbě na přípravu SCLLD a realizaci projektů.

V.3 Zpracování strategického plánu MAS respektujícího principy UR a dílčích koncepcí
MAS v souladu se strategickým plánem MAS
Vyhodnocení plnění: probíhá.
Vzhledem k prodlevám na úrovni státu (schvalování OP, vyjednávání s EK) i procesu standardizace
MAS (žádost MAS Rozkvět, z.s. podána 7.1.2015, připomínky sděleny CP SZIF 1.7.2015 – dle
Metodiky mělo být provedeno do 60 pracovních dnů, tedy do 3.4.2015; standardizace přidělena
24.11.2015) je prodlužována i příprava a finalizace strategie MAS. Finalizace dokumentu se
předpokládá v 01-02/2016.

V.4 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 vyplývajících z komunitního
plánování
Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO.
Na základě realizace Fóra Zdravé MAS (04/2015) proběhla potvrzovací anketa, jejíž výsledky
TOP10 byly projednány na členské schůzi MAS 27.5.2015. Dále budou v souvislosti s naplněním
jednotlivých priorit kontaktováni lokální partneři (obce, NNO) apod. Ve 4.Q.2015 bude provedeno
průběžné vyhodnocení nastavení procesů plnění TOP10.
Sledováno plnění indikátorů MA21 s cílem naplnění kat. C pro rok 2015 –splnění 10 (z 10)
ukazatelů do 30.10.2015, v řízení posouzení přidělení kat. C odbornou komisí.

V.5 Ověření stavu, udržení a zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života
v území působnosti MAS a s procesem MA21 – anketa prostřednictvím www
Vyhodnocení plnění: nerealizováno.
Aktivita neproběhla z důvodu nedostatku interních kapacit/finančních prostředků na externí
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zpracování. Navrženo pro realizaci v roce 2016, porovnat s výsledky z průzkumu provedeného
v roce 2011.

Projednala Správní rada MAS dne 15.1.2015
Průběžné vyhodnocení plnění Plánu I. ke dni: 12.5.2015.
Předloženo jednání členské schůze konané 27.5.2015.
Průběžné vyhodnocení plnění Plánu II. ke dni: 10.7.2015, předloženo správní radě.
Závěrečné vyhodnocení plnění Plánu III. ke dni: 31.12.2015, předloženo správní radě, Fóru
starostů a členské schůzi MAS.

6

