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1. Organizační struktura MA21 a management kvality

Oficiální orgán MAS k MA21 (povinné) – zajištění činnosti oficiálního orgánu MAS
kompetence: předseda SR, Správní rada MAS – splněno existencí orgánu (SR MAS), nebylo potřeba provádět žádné
změny

Management kvality v rámci řízení organizace MAS
kompetence: interní trenér kvality (Q ČSKS), vedoucí pracovník SCLLD (standardizace MAS) – splněno, platnost
certifikace ČSKS beze změny (systém ČSKS aktuálně předán MMR a není jasný další vývoj), v 09/2020 podala MAS
žádost o aktualizaci standardizace MAS dle platné metodiky (doposud v řízení, plánované dokončení cca 03/2021)

Revize interního auditu organizace MAS
kompetence: předseda SR – splněno, v 05/2020 proběhlo 1denní školení ACSA pracovníků kanceláře MAS v rámci
strategického plánování, upraveny komunikační standardy (zasílání mailů v kopii adekvátním spolupracovníkům),
vnitřní standardy odpovídají potřebě standardizace MAS i potřebám efektivního provozu organizace

2. Deklarace MA21 a sledování a hodnocení procesu MA21

Deklarace MA21 (povinné) – zakomponování do SCLLD
kompetence: vedoucí pracovník SCLLD, pracovníci kanceláře MAS – splněno, nebylo potřeba provádět žádné změny

Sledování a hodnocení procesu MA21 s cílem obhajoby kat. C
kompetence: koordinátor MA21 – částečně splněno, bylo dosaženo pouze naplnění všech bodů kat. D a některých
dílčích bodů C s tím, že bude pokračováno v plánu na rok 2021. Změny v pravidlech MA21 pro MAS: nutno
Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, příslušným orgánem MAS (bod 8.1.
kritérií MA21)

3. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany MAS

(Spolu)pořádání akcí v rámci kampaní k Udržitelnému rozvoji (UR) – Den Země, Dny
Zdraví
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, členové SR, členové MAS – splněno mimo běžné kampaně, které

se nekonaly z důvodu Covid19. V regionu MAS bylo v roce 2020 realizováno několik seminářů ve spolupráci
s projektem Klimagrün (KS NSMAS Jčk) ve vazbě na výsadby veřejné zeleně pro veřejnost (adekvátní tématu UR).
V 09/2020 podpořeno personálně komunitní projednání revitalizace sídliště ve Vyšším Brodě (organizace
komunitního projednání).

Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21
kompetence: předseda SR, oficiální orgán MA21 (SR), členská schůze – splněno, MAS měla v rozpočtu sice schválenu částku

na MA21, ale s ohledem na omezení Covid19 nebyly ze strany MAS organizovány žádné významnější akce. Bude
pokračováno v plánu na rok 2021.
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Získání externích zdrojů pro realizaci MA21
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS – plněno prostřednictvím animace SCLLD, samostatný
projekt výhradně zaměřen na MA21 není nerealizován, téma UR je klíčové v projektu „Snižování světelného smogu“
(MAS realizuje ve spolupráci s LAG Sterngartl Gusental/ AT)

Zapojování se do projektů spolupráce podporujících implementaci UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) – splněno, koordinace projektu MAP II ORP ČB (oblast
školství a vzdělávání) a zapojení se do řídících výborů MAP na ORP ČK a PT a Vodňany; ve spolupráci s KS NS MAS JčK
projekt ATCZ142 Klimagrün (výsadby veřejné zeleně v obcích, semináře).

Realizace vlastního projektu/ projektu spolupráce na podporu implementace UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, vedoucí pracovník SCLLD, pracovníci kanceláře MAS – splněno, zahájena realizace
projektu „Snižování světelného smogu“ (MAS realizuje ve spolupráci s LAG Sterngartl Gusental/ AT).

4. Vzdělávání, osvěta a medializace

Zvyšování odbornosti zaměstnanců MAS
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS – splněno, v 05/2020 proběhlo 1denní školení ACSA
pracovníků kanceláře MAS v rámci strategického plánování, dále plněno průběžně u všech zaměstnanců MAS
prostřednictvím webinářů řady organizátorů/ ve více tématech, dále semináře pořádané KS NS MAS JčK

Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS
kompetence: koordinátor MA21 – nezrealizováno ve vazbě omezení související s Covid19.

Vzdělávání pracovníků MAS v tématu UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS – plněno průběžně prostřednictvím webinářů a některých

seminářů KS NS MAS JčK a seminářů Klimagrün

Osvěta členů MAS a veřejnosti v tématu UR a MA21
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) – plněno průběžně, především prostřednictvím www
MAS a v rámci seminářů Klimagrün

Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe a TOP-projektů v rámci evaluace SCLLD
kompetence: koordinátor MA21 – splněno, TOP projekt MAS Rozkvět „Příměstské tábory I.“ zveřejněn
v propagační brožuře KS NS MAS JčK (podpořeno CSV)

Propagace a medializace Zdravé MAS Rozkvět
kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR) – plněno průběžně, především
prostřednictvím www MAS, e-Zpravodaje MAS (1x) a zpravodajů obcí; v 09/2020 podpořeno personálně komunitní
projednání revitalizace sídliště ve Vyšším Brodě (příprava a organizace komunitního projednání, vyhodnocení
participativních návrhů pro další postup Města Vyšší Brod) a medializace v regionální TV.
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5. Komunitně vedený místní rozvoj a strategické řízení

Fórum starostů regionu MAS
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS – nezrealizováno ve vazbě omezení související s Covid19.

Zpracování vlastního modelu aktivit umožňující aktivní zapojování veřejnosti do různých
oblastí plánování (alternativy Fóra Zdravé MAS Rozkvět)
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR), vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS, členové MAS –

nezrealizováno ve vazbě omezení související s Covid19. Lokálně realizováno v rámci
personální podpory organizace a komunitního projednání revitalizace sídliště ve Vyšším Brodě (příprava a
organizace komunitního projednání, vyhodnocení participativních návrhů pro další postup Města Vyšší Brod).

Strategické řízení - evaluace SCLLD 2014—2020, příprava SCLLD2021+
kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS – plněno postupně v rámci realizace SCLLD a plnění
finančního plánu; provedeno šetření potřeb zájmového území jako základních podkladů pro přípravu SCLLD2021+.

Strategické řízení – zapojení se do evaluace regionálních dílčích koncepcí v oblastech
vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnanosti, cestovního ruchu/ turismu volného času
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR), vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS, členové MAS –
splněno; účast na kulatém stolu MPSV – příprava OPZ+; realizace projektu MAP II ORP ČB a iniciace zapojení se do
přípravy ITI Českobudějovicko; ve spolupráci s DMO Jihočeský venkov připomínkována nová koncepce cestovního
ruchu JčK/ JCCR - seznam investičních priorit. Prostřednictvím PS Venkov RSK JčK iniciován GP JčK na podporu
eliminace klimatických změn.

Zpracování plánu zlepšování pro rok 2021, Akční plán 2021
kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) – splněno.

Zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět
Projednání a schválení Plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): 18.2.2020
Projednání Plánu členskou schůzí MAS Rozkvět: 25.6.2020
Projednání Vyhodnocení plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): 27.1.2021
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