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VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21
pro rok 2018 – MAS ROZKVĚT
I.

Organizační struktura MA21 a management kvality

1.1 Oficiální orgán MAS k MA21 – zajištění činnosti oficiálního orgánu MAS
kompetence: předseda SR
stav plnění: trvale splněno (zajišťuje Správní rada MAS)
1.2 Management kvality v rámci řízení organizace MAS
kompetence: interní trenér kvality
stav plnění: splněno (zajišťuje ing. Janáčová, trenér Q), 1.stupeň Q ČSKS splněn opakovaně, byla provedena
aktualizace 02/2018

II.

Deklarace MA21 a sledování a hodnocení procesu MA21

2.1 Deklarace MA21

- zakomponování do prováděcí dokumentace SCLLD a dalších dokumentů a

projektů MAS
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: trvale splněno, SCLLD platná od r. 2016

2.2 Výroční zpráva za rok 2017 – projednání a schválení členskou schůzí
kompetence: předseda SR
stav plnění: splněno 06/2018

2.3 Sledování a hodnocení procesu MA21 s cílem obhajoby kat. C* a postupu do kategorie
C**
kompetence: koordinátor MA21
stav plnění: splněno, splněny všechny požadavky kat. C v rámci běžné činnosti MAS; hodnocení C* platné i
pro rok 2018 díky zpracování 3 interních auditů (podmínka dosažení kat. C*), ze strany MŽP aktuálně
probíhá změna manuálu hodnocení pro MAS obecně, další interní audity (podmínky postupů do C**)
nebudou provedeny minimálně do dokončení nové metodiky (2019).
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III.

Finanční podpora aktivit MA21 ze strany MAS

3.1 (Spolu)pořádání akcí v rámci kampaní k Udržitelnému rozvoji (UR) – Den Země, Týden
udržitelného rozvoje, Dny Zdraví
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, členové SR, členové MAS
stav plnění: splněno, podpořeno PR konkrétních aktivit Dne Země pořádaných např. Chelčickým domovem
sv. Linharta nebo některými obcemi a ZŠ/MŠ (Lhenice, Loučovice, Hořice na Šumavě, Chelčice)

3.2 Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21
kompetence: předseda SR, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, zařazeno jako kapitola provozního rozpočtu MAS

3.3 Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS
kompetence: koordinátor MA21
stav plnění: splněno, účast na Letní škole NSZM a Podzimní škole NSZM

3.4 Získání externích zdrojů pro realizaci MA21
kompetence: koordinátor MA21
stav plnění: splněno, dílčí aktivity MA21 běžně MAS realizuje v rámci provozu a SCLLD

3.5 Zapojování se do projektů spolupráce podporujících implementaci UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, účast koordinátorky MA21 a animátorky SCLLD na vzdělávání v MA21 prostřednictvím
projektu MagNet (ATCZ), zdarma

3.6 Zahájení přípravy vlastního projektu na podporu aktivní politiky zaměstnanosti
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebude realizováno. Projekt MAS, který byl předložen v OPZ –SCLLD, nebyl ŘO podpořen.
Námět předán jinému subjektu (Jihočeský venkov, z.s.), v procesu schvalování ŘO OPZ.

IV.

Vzdělávání, osvěta a medializace

4.1 Zvyšování odbornosti zaměstnanců MAS
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: splněno, probíhá průběžně dle potřeb realizace a evaluace SCLLD (jednotlivé pracovnice
kanceláře MAS, především prostřednictvím KS MAS JčK)
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4.2 Vzdělávání pracovníků MAS v tématu UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: splněno, provedeno vlastní proškolení v tématu Rovné příležitosti

4.3 Osvěta členů MAS a veřejnosti ze zájmového území MAS v tématu UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, realizováno formou zorganizování exkurze do OÖ (příklady dobré praxe)

4.4 Činnost pracovních skupin „Vzdělávání“ a „ Propagace“
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: nebude realizováno, činnost se kryje s přípravou a realizací projektů MAP v jednotlivých ORP
regionu MAS, a animační činností v rámci SCLLD.

4.5 Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe
kompetence: koordinátor MA21
stav plnění: nebylo realizováno z důvodu převisu pracovních povinností, bude řešeno v roce 2019 v rámci
evaluace SCLLD.

4.6 Propagace a medializace Zdravé MAS Rozkvět
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, realizováno prostřednictvím animace SCLLD MAS

V.

Komunitně vedený místní rozvoj a strategické řízení

5.1 Fórum starostů v území MAS
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebylo realizováno z důvodu převisu pracovních povinností, bude řešeno v roce 2019, také ve
vazbě na nástup nových starostů po komunálních volbách do funkcí

5.2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, vyhodnocování plnění výstupů z Fóra
Zdravé MAS Rozkvět
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, realizováno 03/2018. Je otázka, nakolik je stávající model Fóra relevantní pro velikost
území MAS a možnostech naplňování výstupů (model spíše vhodný pro jednotlivou obec).
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5.3 Strategické řízení - evaluace SCLLD a dílčích koncepcí MAS
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebylo realizováno z důvodu metodického nastavení SCLLD – evaluace bude probíhat nejdříve
od 01/2019 (nejpozději do 06/2019). Další dílčí koncepcí MAS jsou v oblasti vzdělávání tzv. MAP
v jednotlivých ORP zájmového území MAS, jejich aktualizace a implementace probíhá kontinuálně, MAS
Rozkvět, z.s. zajišťuje realizaci MAP OPR ČB.

5.4 Zpracování dalších dílčích koncepcí MAS
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebylo realizováno. Není zřejmé, jakou konkrétní koncepci by měla MAS řešit – KPSS probíhá
standardně dle metodik na úrovni ORP, rozvoj cestovního ruchu je řešen prostřednictvím organizací
destinačních managementů (Jihočeský venkov – TO Podkletí; Turistický spolek Lipensko - TO Lipensko).

5.5 Sledování vlastních indikátorů MA21
kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebylo realizováno. Návrhy použití vlastních indikátorů MAS nebyly akceptovány ŘO pro
implementaci SCLLD (bylo navrženo pro PRV).

5.6 Ověření stavu, udržení a zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života v území
působnosti MAS a s procesem MA21
kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS
stav plnění: nebylo realizováno z důvodu převisu pracovních povinností.

5.7 Zpracování plánu zlepšování pro rok 2019, Akční plán 2019
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)
stav plnění: splněno, bude předložen v 1.Q.2019 k projednání SR MAS, následně členské schůzi MAS
(2.Q.2019).

Zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět
Projednání a schválení Plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): 21.2.2018
Projednání a schválení Plánu členskou schůzí MAS Rozkvět: 19.6.2018
Projednání a schválení Vyhodnocení plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): 19.2.2019
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