Setkání k projednání akčního plánu a projektu OPZ+
konaného dne 29.6.2022 od 10:00 v Sezemicích, kancelář MAS
Přítomní: Jana Machová, Pavlína Neumannová, Pavel Valenta, Lucie Křivková, Kristýna Holečková, Martin Trávníček
Program:
1. Úvod
2. Diskuze k akčnímu plánu a projektu OPZ+
3. Partnerství s finančním příspěvkem
4. Shrnutí
Úvod
Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková
K. Holečková přivítala přítomné a seznámila je s programem a cíli setkání. Výstupy z tohoto setkání budou zapracovány do
Akčního plánu OPZ + MAS Region Kunětické hory (dále jen „AP“), který je součástí Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS RKH na programové období 21-27 (dále jen „SCLLD“) a do projektu OPZ+. Výstupy z tohoto
kulatého stolu nejsou jediným podkladem pro zpracování AP a projektu OPZ+.
Diskuze k akčnímu plánu a projektu OPZ+
K. Holečková odpověděla na nedořešené dotazy z minulého setkání:
Zaměstnanci nejsou podporovanou CS z hlediska zaměstnanostních aktivit. Náklady vč. cestovních náhrad na exkurze
seniorů a dětí jsou způsobilé z paušálu, pokud budou mít komunitní charakter. Náklady na nadregionální akce jsou způsobilé
jen v poměrové výši, kterou budou využívány komunitou.
K. Holečková informovala, že spolufinancování projektu je 0 % a sdělila výstupy dotazníkového šetření zapojení
legalizovaných dobrovolníků – reagovalo 17 respondentů z 28 oslovených, šetření ukazuje, v kterých obcích bude nejlépe
začít s aktivizováním komunity prostřednictvím dobrovolníků.
Dále byla projednány výsledky skupinové konzultace AP s MPSV. Nebude moci být podpořeno doučování ve školách a
mezigenerační spolupráce ve vyučování. J. Machová požádala o přeptání na MPSV, doučování je nejvhodnější dělat ve
školách kvůli bezpečnosti dětí i dobrovolníků.
Slovo bylo předáno p. Trávníčkovi, aby sdělil zkušenosti s dobrovolníky a environmentálními aktivitami. Byly projednány
návrhy, jak tyto poznatky co nejlépe implementovat do AP a projektu.
Byl navrhnut název projektu „Komunita pro komunitu“.
Partnerství s finančním příspěvkem
K. Holečková sdělila, že bude vyhlášena výzva pro výběr partnerů s finančním příspěvkem. Zveřejněna bude na webových
stránkách MAS. L. Křivková a P. Neumannová požádaly poslat informaci na e-mail až bude vyhlášena. L. Křivková se
optala, jak dlouho bude výzva vyhlášena. K. Holečková odpověděla, že min. 5 pracovních dnů.
Shrnutí
K. Holečková přislíbila dořešení otázky způsobilosti doučování ve školách z hlediska bezpečnosti.
1.7. bude vyhlášena výzva k projektu OPZ+, 14.7. bude seminář k výzvě k projektu OPZ+, další setkání proto bude nejlépe
uspořádat po nich. Přítomní se dohodli, že se sejdou nejlépe 19.7.
K. Holečková všem přítomným poděkovala za spolupráci a ukončila setkání.
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