MAS svatého Jana z Nepomuku
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Úvod
Celý rok 2018 byl pro naši Místní akční skupinu ve znamení vyhlašování výzev, příjmu,
kontroly a hodnocení projektů. V území Nepomucka a Spálenopoříčska naše organizace
podpořila realizaci více než 20 projektů celkovou částkou přesahující 15 mil. Kč. Nejvíce
projektů bylo podáno v rámci opatření Programu rozvoje venkova a mě osobně velmi
těší, že velký zájem byl i o Integrovaný regionální operační program, v rámci, kterého
připravila své projekty většina základních škol v území MAS.
V loňském roce byla představena a schválena finální verze dokumentu Místního akčního
plánu vzdělávání, která završila více než dvouletou práci na projektu zaměřeného mimo
jiné na zkvalitnění komunikace a výměnu zkušeností mezi aktéry vzdělávání v území a
zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Zároveň bylo připraveno
pokračování projektu – MAP II.
V rámci grantového programu Startér byly podpořeny 3 projekty zaměřené na mládež,
naše organizace se aktivně podílela na organizaci několika tradičních akcí v území,
zapojili jsme se do celoevropské akce ERASMUSDAYS.
V dalším období se chceme pokusit zajistit prostředky pro podporu projektů v malých
obcích a naší činností nadále přispívat k rozvoji Nepomucka a Spálenopoříčska.
Pracovníkům kanceláře MAS, všem našim spolupracovníkům, kolegům a příznivcům přeji
pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.
Ing. Jindřich Jindřich
Předseda Programového výboru MAS
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Bečvář Václav, Čmelíny
Bílková Marie, Prádlo
ČSOP Spálené Poříčí, Jandíková Michala, Spálené Poříčí
ČSOP ZO Neurazy, Hanzlík Jiří
DAOS PLUS s.r.o., Sochor Radovan, Nepomuk
DSO Mikroregion Nepomucko, Motejzík Pavel, Nepomuk
Fotoklub Nepomuk, Jiran Pavel, Nepomuk
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk,
NepomukGOTEO, Goetzke Vladimíra, Žinkovy
Krumpholcová Martina, Tojice
Kubík Dušan, Třebčice
Lank Josef, Spálené Poříčí
Mašková Adéla, Borovno
Matice svatého Jana Nepomuckého, Jenčík Petr, Nepomuk
Město Nepomuk, Kroupa Pavel, Nepomuk
Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
Monastery, z.s., Brožová Miroslava, Klášter
Moulisová Hana, Milínov
N. O. S. – Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Kovář Václav
Obec Mladý Smolivec, Kubová Eva, Mladý Smolivec
OS PaNaMo, Mašínová Marcela, Neurazy
OS Voletín, Kubový Leoš, Mladý Smolivec
Pomahač Jiří, Žinkovy
Přibáňová Iva, Nepomuk
Rojová Monika, Spálené Poříčí
Skala Dušan, Čížkov
Skala Josef, Nepomuk
Sklenářová Veronika, Spálené Poříčí
Špačková Lenka, Nepomuk
Šumavský Angus s.r.o., Silovský Václav, Neurazy
Soňa Tikalská, ZŠ Spálené Poříčí
Tetzeli Jiří, Žinkovy
TOPLAND BRD o. s., Fantová Kristýna
Velík Jan, Čížkov
Daniel León
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Programový výbor MAS
Zastupující osoba
Město Spálené Poříčí
Jindřich Jindřich
DAOS PLUS
Radovan Sochor
Město Nepomuk
Pavel Kroupa
N. O. S. - Nepomucký Václav Kovář
ornitologický spolek
Adéla Mašková
-

Zastupující osoba
Soňa Tikalská
Římskokatolická farnost – Tereza Pelcrová
arciděkanství Nepomuk
Voletím
Leoš Kubový
Topland Brd
Kristýna Fantová
Josef Lank
Marie Bílková
Iva Přibáňová
-

Funkce v MAS
předseda PV MAS
místopředseda PV MAS
člen PV
člen PV
členka PV

Funkce v MAS
členka VK
členka VK
členka VK
člen VK
člen VK
členka VK
členka VK

Revizní komise
Zastupující osoba
Dušan Skala
Václav Bečvář
Monika Rojová

Funkce v MAS
člen RK
člen RK
členka RK
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Michal Arnošt
Edita Hofmanová
Veronika Sklenářová

Pozice
manažerka MAS, manažerka SCLLD, manažerka MAP
administrátorka
finančního
a
provozního
managementu MAS a finanční manažerka MAP
Projektový manažer
projektová manažerka
projektová manažerka

Miroslava Brožová
Jana Berkovcová

projektová manažerka
Koordinátor klíčových aktivit MAP

Pavlína Jandošová

Koordinátor klíčových aktivit MAP

Dana Bočanová

Asistent koordinátora MAP

Jana Černoušková

Metodik/facilitátor MAP

Adéla Mašková
Veronika Grossová

Externí spolupracovníci
Jana Böhmová
Iva Přibáňová - Weroa

mzdové účetnictví
účetnictví

www.masnepomucko.cz

Nepomuku
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projekty
V roce 2018 vyhlásila MAS výzvy ve všech operačních programech, tj. Operační program
zaměstnanost (dále jen OPZ), Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP)
a Program rozvoje venkova (dále jen PRV). Na konci roku 2017 vyhlásila MAS historicky
první výzvu v novém programovacím období. Jednalo se o výzvu v rámci OPZ na
prorodinná opatření. Alokace, tj. předpokládaná výše způsobilých výdajů projektů, činila
2,2 mil. Kč. Příjem žádostí probíhal do února 2018. Žadatelé v rámci této výzvy předložili
dva projekty zaměřené na příměstské tábory. V procesu hodnocení ze strany MAS i ze
strany řídícího orgánu uspěl pouze jeden, konkrétně se jedná o projekt Mikroregionu
Nepomucko s názvem Mladí redaktoři.
V polovině ledna roku 2018 byla vyhlášena první výzva z IROP zaměřená na rozvoj
vzdělávacích zařízení a alokovanou částkou 11,57 mil. Kč. Do této výzvy byly předloženy
čtyři projekty. Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti však prošly pouze tři
z nich, tyto byly Programovým výborem doporučeny k financování. Jedná se o projekty
základních škol ve Spáleném Poříčí, Nepomuku a Vrčeni, které díky 95 % dotaci zkvalitní
svou výuku prostřednictvím nových či zmodernizovaných učeben. V únoru pak byla
vyhlášena první, a pravděpodobně také poslední, výzva z IROP zaměřená na budování
zázemí pro komunitní aktivity. Výše alokace činila 4,2 mil. Kč. Do této výzvy byl
předložen pouze jeden projekt. Jednalo se o projekt města Spálené Poříčí zaměřený na
výstavbu komunitního centra s komunitní knihovnou v centru města. Tento projekt
prošel všemi stupni kontroly a byl Programovým výborem doporučen k financování.
V březnu 2018 vyhlásila MAS prostřednictvím PRV výzvu, jejíž alokace (výše dotace) činila
10,27 mil. Kč. V rámci této výzvy mohli žadatelé předkládat své projekty do pěti Fichí a to
Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora rozvoje a zahájení podnikání,
Zvýšení rekreačního potenciálu lesů, Produkce lokálních potravin a Spolupráce při
lokálním odbytu. Největší zájem projevili žadatelé o Fichi Podpora rozvoje zemědělského
podnikání. V rámci této bylo předloženo dvanáct projektů. Do Fiche Podpora rozvoje a
zahájení podnikání pak byly předloženy tři projekty a do Fiche Zvýšení rekreačního
potenciálu lesů jeden projekt. Do zbývajících dvou Fichí nebyl předložen projekt žádný.
Předložené projekty prošly všemi stupni kontroly a pouze jeden z nich nedosáhl
minimálního počtu bodů. Zbývajících patnáct projektů bylo doporučeno Programovým
výborem k financování.
V říjnu vyhlásila MAS tři výzvy z OPZ. Jednalo se o výzvu zaměřenou na prorodinná
opatření, alokace činila 1,5 mil. Kč, sociální služby a sociální začleňování s alokovanou
částkou 1,2 mil. Kč a podporu komunitního dialogu s alokací ve výši 1 mil. Kč. V rámci
těchto výzev byly podány dva projekty. První projekt byl předložen do prorodinných
opatření. Tento podalo město Spálené Poříčí a jeho cílem je pořádání příměstských
táborů ve městě. Druhý projekt předložilo město Nepomuk a sice do výzvy zaměřené na
sociální služby. Předmětem tohoto projektu je odborné sociální poradenství na
Nepomucku. Oba projekty prošly všemi stupni kontroly a byly Programovým výborem
doporučeny k financování. V rámci třetí výzvy podpora komunitního dialogu nebyl
předložen žádný projekt.
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STARTÉR 2018
I v roce 2018 vyhlásila naše MAS grantový program STARTÉR. Částka určená na podporu
projektů činila 45 000,-Kč a MAS ji získala z rozpočtu Plzeňského kraje. Tentokrát byl
grantový program zaměřený na mládež 13+ a její zapojení do veřejného života. Tato
cílová skupina byla vybrána především proto, že mládež žijící na našem území zde nemá
téměř žádné vyžití. Do výzvy byly podány tři projekty, které byly výběrovou komisí
vyhodnoceny jakožto kvalitní a bezchybné a byly vybrány k podpoře:
▪

-tvoje video-tvoje místo-

Nepomuk, žadatelem

bylo volnočasové centrum Fénix Nepomuk
Projekt byl zaměřen na mládež žijící v Nepomuku a okolí, která se díky tomuto projektu
věnovala aktivitě, která je pro věkovou skupinu 13+ v současné době velmi atraktivní a
tou je parkour. Součástí projektu bylo také natočení videa a jeho sestříhání za pomoci
kvalifikovaného instruktora. Projekt byl podpořen částkou 15 000,- Kč.
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, žadatelem bylo sdružení

▪
RUM – Rádoby Umělci Měcholupští

Předmětem projektu bylo uspořádání „Sranda Olympiády“, kdy týmy různých věkových
skupin plnily netradiční úkoly jako byl například hod holínkou. Hlavním cílem bylo zapojit
všechny věkové skupiny obyvatel, především ale začlenit mladé lidi do kolektivu
dospělých a tím obohatit komunitní život v obci. Odpoledne bylo zakončeno koncertem
dvou hudebních skupin. Projekt byl podpořen grantem ve výši 15 000,-Kč
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▪

aktivity v Nepomuku, žadatelem byla ZŠ Nepomuk

Cílem projektu bylo zpestření prožitkového adaptačního kurzu pro žáky 6. tříd ZŠ
Nepomuk s důrazem na schopnost spolupráce, budování vzájemné důvěry a řešení
problematických situací, a to při překonávání lanových překážek a orientačního běhu.
Lanové aktivity formou nízkých překážek pod dohledem vyškolené osoby a orientační
běh pro cca 500 dětí jsou vhodnou netradiční formou rozvíjení vzájemné spolupráce,
schopnosti překonat vlastní strach z neznámého a prohlubování pohybových schopností
a dovedností. V rámci projektu byly také nakoupeny drumbeny, které mají velice široké
využití a rozvíjí pestrou škálu schopností a dovedností – výtvarné, hudební, pohybové.
Výše grantu činila 15 000,- Kč.

území a komunit inovativní a inspirativní
aktivity!
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lenská
Zasedání Členské schůze MAS proběhlo 24. 4. 2018 v hasičském klubu v Zahrádce. Na
programu jednání bylo především představení a schválení nových programových rámců
Operačního programu životní prostředí, konkrétně Protierozních opatření a Realizace
sídelní zeleně. Členská schůze jednoznačně rozhodla o jejich schválení, což v praxi
znamená, že MAS získá dalších 10 mil. Kč pro své území. Výzvy v rámci těchto opatření
budou vyhlašovány až začátkem roku 2019. Důvodem je fakt, že v roce 2018 nejsou
způsobilými žadateli do opatření Realizace sídelní zeleně obce, které mají méně než 500
obyvatel. V příštím roce by se měl seznam způsobilých žadatelů rozšířit i o tyto malé
obce, což by mělo pro MAS svatého Jana z Nepomuku, vzhledem k sídelní struktuře,
opodstatněný význam.
Dalším bodem jednání členské schůze bylo schválení ukončení členství neaktivních členů.
Důvodem byla dlouhodobá neúčast na zasedání členské schůze, nereagování na maily či
telefonní hovory, neúčast v hlasování per rollam apod. Výše uvedené vede k problémům
při usnášeníschopnosti a paralyzuje MAS při rozhodování. MAS doporučeným dopisem
oslovila čtyři neaktivní členy, z nichž tři souhlasili s ukončením členství. Členská schůze
schválila ukončení členství v MAS: MŠ Vrčeň, Maňovická zemědělská, a.s. a paní Šárka
Robinson.
Dalšími body jednání bylo představení a schválení výsledku hospodaření a dále
představení a schválení harmonogramu výzev v roce 2018. Členové MAS byly také
seznámeni s činností MAS a to především s vyhlášenými výzvami, Místním akčním
plánem vzdělávání, animací škol v území či novými webovými stránkami MAS.
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Místní A

P

V květnu 2018 jsme úspěšně zakončili projekt Místí akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Nepomuk. Výstupem projektu je strategický dokument, shrnující investiční záměry,
vzdělávací potřeby a aktivity ve formálním i neformálním vzdělávání v ORP Nepomuk.
Na tento projekt jsme v říjnu 2018 navázali projektem Map II., do kterého jsme zahrnuli i
Základní a mateřskou školu ve Spáleném Poříčí, se kterou jsme se díky administrativnímu
členění v MAP I. minuli. Prioritou v Místním akčním plánu je vyzdvižení tématu vzdělávání
na lokální úrovni, nastartování dialogu s veřejností, a především zřizovateli škol o tom,
jaké školství a vzdělávání chceme v regionu mít.
Diskusní platformy jsou především pracovní skupiny pro oblasti:
1. Předškolní vzdělávání
2. Matematická gramotnost
3. Čtenářská gramotnost
4. Rovné příležitosti
5. Financování
Do pracovních skupin stále hledáme nové a aktivní občany, rodiče či prarodiče, učitele,
pracovníky s mládeží a místních spolků!
Byla vytvořena Facebooková stránka Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk, kde lze
nalézt všechny plánované vzdělávací akce a příspěvky či postřehy z pracovních skupin.
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ErasmusDays
Dne 12. 10. 2018 proběhla celoevropská akce s názvem ErasmusDays propagující program
Erasmus+. Naše MAS se do této akce zapojila a zorganizovala v Nepomuku na
Zelenohorské poště veřejné promítání dokumentu, který je výstupem našeho
mezinárodního projektu Education of decision-makers and social services providers quality in care, který byl relizován v letech 2016-2018. Akce se zúčastnili členové naší
MAS i veřejnost. Všichni přítomní se mohli s programem Erasmus+ seznámit a dozvědět
se mnoho zajímavého prostřednictvím online hry Kahoot. O zábavu se postarali také
někteří zaměstnanci a členové MAS, kteří díky vtipným scénkám přiblížili, co všechno
může zažít účastník projektu Erasmus+ a na co by měl být připraven. Došlo i na
ochutnávku netradičních pokrmů, jako byl např. fíkový chleba či vaření šneci. Na tuto
pochoutku si mohli účastníci odnést i recept. Celá akce vyvrcholila promítáním
dokumentu z dílny našeho člena Dušana Skaly. Tento je sestřihem tří studijních týdnů,
které účastníci mezinárodního projektu strávili v České republice, v Chorvatsku a ve
Francii.
Odkaz na tento dokument naleznete na webových stránkách
https://www.masnepomucko.cz/erasmus
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é slavnosti EHD
V září jsme se, jako každý rok, zúčastnili městských slavností EHD ve Spáleném Poříčí.
Opět jsme vytáhli naši komunitní moštárnu a na obvyklém místě před Špejcharem
moštovali z místních jablek čerstvý mošt. Úroda byla letos velmi dobrá, a tak jsme o
jablka neměli nouzi. Náš tým zmoštoval bezmála 200 kg jablek. Počasí nám přálo a lidé
se rádi přišli osvěžit čerstvým, vychlazeným moštem. Není divu, že okolo třetí hodiny
odpoledne bylo už vše zmoštováno i vypito. Nezbývá než doufat, že se i letos úroda
jablek vydaří a my opět vyrazíme s naší moštárnou na slavnosti.
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Den polytechniky s MAS
MAS ve spolupráci se ZŠ Vrčeň pořádala 12. ledna 2018 Den polytechniky. V tělocvičně ZŠ
se nafouklo velké mobilní planetárium, do kterého se umístily žíněnky. Na ty žáci i učitelé
pohodlně ulehli, zapnul se data projektor na 3D promítání a program mohl začít. Dětem
z MŠ i ZŠ se nad hlavami promítaly zázraky přírody, informace o Vesmíru, původu života,
astronomické základy a další. Programy byly vždy upraveny pro konkrétní věkovou
kategorii, aby jim děti rozuměly a zaujaly je. Planetárium navštívilo celkem 106 žáků ZŠ,
40 dětí z mateřské školy Vrčeň, 11 pedagogických pracovníků a 13 návštěvníků z řad
veřejnosti. Mezi pořady, které se na dni polytechniky promítaly, patřily např. Jak Měsíc
putoval ke Slunci na návštěvu, Astronomie pro děti, Voda, zázrak přírody, Původ života,
Neuvěřitelný Vesmír a další.
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roce 2018
▪
▪

Ing. Michal Lašťovka, Borovno 7
Rochovská – účetní kancelář s.r.o., Lobezská 214/9, Plzeň

20.000,- Kč
80.000,- Kč
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