MASLABÁK
Občasník MAS Labské skály

Č. 1/2016

MAS Labské skály, z.s.
Sídlo organizace:
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

ÚVODEM

Vážení přátelé,
je tu náš „MASLABÁK“ (občasník pro členy a příznivce MAS Labské
skály), prostřednictvím kterého Vás chceme seznamovat s novinkami
z naší—Vaší MAS.
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MAS vydává také Zpravodaje o své
činností, na tom se nic nemění. Tento
„plátek“, tedy MASLABÁK, bude
rozesílán pouze elektronicky a bude
sloužit ke sdělení podrobnějších
informací, abyste Vy členové (příznivci a
přátelé) byli jaksepatří „v obraze“.
Název MASLABÁK - vymyslel náš mladý
kolega Jirka Zikmund, který je skvělá
posila našeho týmu a mimo to má právě
takové neomšelé nápady, kterých se my
„holky z MASKY“ rády chytáme.

Tak tedy – první MASLABÁK je tady, snad se Vám bude líbit a
pokud budete mít nápad na vylepšení, nebo článek, či reportáž sem s tím !!! Ozvěte se.

Co se děje v MASce
Děje se toho hodně, jsme stále v „jednom kole“. Realizujeme tři velké projekty. Místní akční
plány pro ORP Děčín a ORP Ústí nad Labem z OP VVV MŠMT. V rámci přípravy na realizaci
strategie se připravujeme na vyhlášení výzev, které jsou tolik očekávány. Vedle toho stíháme
s vypětím sil (ale také s radostí) další činnosti, o kterých Vás chceme takto informovat.
Chceme Vás také seznámit se změnami v personálním obsazení naší kanceláře a o změnách
v členské základně.
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AKTUALITY
Změny v personálním obsazení kanceláře MAS
Naše milá kolegyňka Renata Kašpárková
nastoupila koncem května na mateřskou dovolenou
a 7.7.2016 se narodil malý Pepík. Kdo jste s Renčou
dosud v rámci naší činnosti spolupracoval víte, že je
to opravdu významná a skvělá posila našeho týmu.
Stále jsme s ní v kontaktu a i když by teď nemusela,
stále nám pomáhá.
Na její místo v projektu MAP nastoupila jako
hlavní manažerka projektu Jana Dyršmídová, která
se během května zapracovávala. Janča je tou, která
komunikuje jak se školami, tak se starosty ohledně
investičních záměrů škol a řídí celý projekt MAP
rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem, o
kterém dále napíšeme víc.
Pan Dračka je ve výpovědi, jeho pracovní
poměr v MAS Labské skály skončí 31.7.2016. Od
začátku dubna je v pracovní neschopnosti.
V projektu MAP pro ORP Děčín, kde byl
hlavním manažerem, jej nahradila paní Hana
Blažková jako hlavní manažerka a koordinátorka
projektu a v odborné části projektu na pozici
analytika již zmíněný Jiří Zikmund, mimo úvazek
v projektu MAP má na starosti také přípravu
záměrů projektů z OP Životní prostředí (OPŽP).
S Hankou Blažkovou zase řeší školy z našeho
venkovského území tzv. šablony (projekty
zjednodušeného vykazování), neboť Hanka je
polovinou úvazku zařazena na tzv. animaci škol,

tzn. že má na starosti poradenství právě v oblasti
projektů „šablon“, které vyhlašuje MŠMT.
Pro úplnost, paní Petra Šofrová je finančním
manažerem MAS a současně částí úvazku je
zařazena jako manažer pro poradenství projektů
OPZ (Operačního programu zaměstnanost). Má
také ve své kompetenci personalistiku, je
zástupkyní vedoucí kanceláře (a zástupce
vedoucího pro SCLLD). V rámci připravovaných
výzev bude provádět poradenství k finančním
záležitostem, výběrovým řízením a podobně.
Paní Jiřina Bischoffiová je vedoucí kanceláře
MAS a současně vedoucím pracovníkem pro
realizaci SCLLD. Již nyní konzultuje projekty, které
budou podávány žadateli přes strategii MAS.
Koordinuje přípravu a posléze realizaci Strategie
SCLLD MAS Labské skály (vyhlašování výzev, vč.
všech náležitostí s tím spojených), ve spolupráci
s předsedou Výkonného výboru a Výkonným
výborem samotným zajišťuje koordinaci všech
činností MAS, tak aby MAS plnila všechny úkoly a
povinnosti, vzhledem ke standardizaci, pravidlům
jednotlivých projektů, odpovědnosti vůči členům
spolku apod.
V rámci projektů spolupracuje naše kancelář i
s externisty na Dohodu o provedení práce, kteří
patří do týmů při realizaci projektů.

Změny v členské základně
Vstup do MAS:

Vystoupení z MAS:

MAS Labské skály má nyní k 1.7.2016 75 členů.
V období od začátku roku 2016 se odehrály tyto
změny v členské základně:

Již delší dobu avizoval spolek Kulturně – historický
spolek Malá Veleň z.s. prostřednictvím pana
předsedy Dostála vystoupení z MAS. Stalo se tak
po dohodě s předsedou spolku panem Dostálem až
ke dne 23.3.2016, vzhledem k závazkům, které
máme ve vztahu ke standardizaci. I nadále však se
spolkem spolupracujeme, sdílíme jeho akce a o
činnosti MAS spolek informujeme.

Do MAS Labské skály vstoupila obec Dobrná,
která byla dosud vedena jako partnerská obec. Od
23.3.2016, kdy Výkonný výbor schválil vstup obce
do MAS je tedy členskou obcí, se všemi právy a
povinnostmi, které členství přináší.

Kancelář MAS obdržela oznámení spolku
Beneficium Civitas o ukončení členství v MAS.

Dále vstoupil do MAS Spolek pro obnovu
památek a podporu kulturních tradic obce Telnice.
Zájem neziskovek z našich obcí vítáme a těšíme se
na spolupráci.

Na vstup čekají:
Přihlášku do MAS Labské skály zaslala Základní
škola Verneřice. Vstup bude schválen na nejbližším
zasedání Výkonného výboru.
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MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Projekty MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín a SO ORP Ústí nad Labem.
hřiště a podobně. V rámci MAP sbíráme i tyto
záměry, potřeby, aby na patřičných místech měli
představu co všechno školy a školky, včetně dalších
organizací potřebují, s čím se potýkají. Na druhou
stranu sbíráme i záměry na tzv. měkké projekty,
které budou rozvíjet vzdělávání a školství zase
jiným způsobem. Tyto záměry se sejdou
prostřednictvím projektů MAP z celé republiky.
Tento podklad bude sloužit - podle vyjádření
odpovědných pracovníků MŠMT k nastavení
národních dotačních titulů.

MAS realizuje dva velké projekty, které jak pevně
doufáme napomůžou ke zkvalitnění vzdělávání,
dále ke správnému pochopení a uchopení inkluze, o
které se mnoho a ne vždy zasvěceně mluví. Také
napomůžou k rozvoji spolupráce mezi zřizovateli,
školami, organizacemi poskytujícími zájmové a
neformální vzdělávání, ke vzájemnému sdílení
zkušeností, výstupů a prostředků, zvýšení zájmu
rodičů a veřejnosti o tento sektor a podobně.
Smysl projektů MAP je daleko hlubší, než
zpracování „pouhé“ strategie. Čím déle a hlouběji
se do realizace pouštíme, tím více nás toto téma
pohlcuje. Je zajímavé a příjemné vidět, jak se
postupně (sice pomalu, ale jistě) zapojují učitelští
lídři. Lidé, kteří pracují ve školství mnohdy celý
život vidí, že je třeba takových aktivit, které jsou
zahrnuté v projektu, a že
je třeba myšlení
veřejnosti měnit. O spolupráci se hlásí i lidé ze
zájmových organizací. Chceme vzbudit větší zájem i
u zřizovatelů škol. Z dosavadní praxe vidíme, že
leckde nefunguje komunikace, tak jak by bylo
potřeba (samozřejmě jsou i vzorové případy),
chceme vzbudit zájem rodičů, ale i dětí samotných
o dialog, co je možné a reálné udělat, aby se kvalita
vzdělávání zlepšila. Rozuměj - co pro to můžeme
udělat my, tedy ti, kteří tady žijí, kteří posílají své
děti do škol, ti kteří je učí, ti, kteří zřizují školy
proto, aby poskytli tuto základní službu obyvatelům
na svém území. Můžeme něco ovlivnit?
Samozřejmě, že můžeme. Nikoli vše, (to by bylo
troufalé tvrdit), ale jak se říká, vše je v LIDECH, já
dodávám i v myšlení, někdo jistě dodá a v penězích

Další otázkou je zajištění prostředků na údržbu
školních budov. Skutečnost je taková, že ne na vše
je možné získat dotaci. Zřizovatelé, ať jsou
z jakéhokoli sektoru, jistě vědí, že jsou povinni se o
svůj majetek starat a udržovat jej a že dotacemi vše
spasit nelze.
Již dosti o projektech MAP. Závěrem: členové a
členky obou našich realizačních týmů projektů
MAP budou rádi a rády za zájem - učitelů,
vychovatelů, zastupitelů, rodičů, dětí i lidí, kteří se
zabývají zájmovou činností dětí – vedoucích
kroužků, oddílů, hasičů a sportovců apod. Pokud
chcete s námi spolupracovat a podílet se na
zpracování Místního akční ho plánu vzdělávání
(MAP) ozvěte se nám.
Na stránkách www.mapls.cz jsou všechny
informace o projektech, vč. dokumentů
k připomínkování.
Za MAPáky z Labských skal
Jiřina Bischoffiová

.
Ano i v penězích. Jednou z úloh MAP je
v podstatě příprava území na čerpání dotací
z evropských fondů. Dnes a denně se setkáváme
s tím, že školy nepotřebují jen peníze na investice
do nových učeben pro tzv. klíčové kompetence a
bezbarierovost, tedy to co poskytuje
prostřednictvím Integrovaného reagionálního
operačního programu Evropské Unie. Ale potřebují
i na běžné modernizace, na sportoviště, tělocvičny
(na takové projekty týkající se podpory sportu a
tělesné výchovy je nejvíce záměrů), na dopravní

MAP ORP Ústí nad Labem
- Ing, Jana Dyršmídová, e-mail:
dyrsmidova.masls@seznam.cz
MAP ORP Děčín
- Hana Blažková, e-mail:
blazkova.masls@seznam.cz
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VÝZVY MAS LABSKÉ SKÁLY
Vyhlášení výzev MAS se blíží – připravte se!!!!
Všichni, kdo s námi spolupracují a sledují naši činnost vědí jakým martýriem jsme prošli při tvorbě
Strategie na léta 2014 () – 2023. Příprava začala v roce 2012, od té doby se na tzv. SCLLD (Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje – jak se dnes oficiálně tento dokument nazývá) pracovalo. V podstatě
až do 29.1.2016 – kdy byla podána (jako 29 strategie v republice z celkového počtu 160 MAS, kdy každá
MAS tuto strategii zpracovávala). Naše strategie prošla úspěšně hodnocením přijatelnosti, v současné době
je ukončeno již věcné hodnocení a čekáme tedy na VERDIKT. Předpokládáme, že bude příznivý a pokud ano
- vrháme se na přípravu výzev.

Pravděpodobný harmonogram výzev MAS pro rok 2016
(jde o první nástřel – přesněji budeme vědět po schválení SCLLD)
Název OP

PRV
Vyhlásíme
jako první
výzvy hned
po schválení
SCLLD

IROP

OZP
Pokud bude
pro území
MAS Labské
skály
schválen

Fiche (opatření)

Pravděpodobný
termín vyhlášení

Možní žadatelé

Fiche - PRV 1
1.1.1. Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
(budovy, stroje)

předpoklad říjen – listopad
2016

Zemědělci

Fiche - PRV 2
1.1.2 Zemědělství –Zpracování
zemědělských produktů

předpoklad říjen – listopad
2016

Zemědělci

Fiche - PRV 3
1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a
rozvoj venkovské turistiky,
vč. agroturistiky

předpoklad říjen – listopad
2016

IROP 5
2.2.1 Kvalitní školy pro všechny

předpoklad listopad – prosinec 2016

IROP 2
2.5.1 Odolnost jednotek SDH II a III.
stupně

předpoklad listopad – prosinec 2016

OPZ 2
1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů
Pozn. (mimo jiné i na příměstské
tábory)
IROP 1
2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i
veřejnou dopravou

Zemědělci – malé a střední
podniky, živnostníci
Obce (zřizovatelé škol),
školy, MŠ, organizace
zájmového a neformálního
vzdělávání, NNO
Obce, zřizovatelé jednotek
II a III stupně

předpoklad prosinec 2016

Obce, svazky obcí, školy,
OSVČ, NNO.

předpoklad začátek roku
2017

Obce, Kraj, organizace
zřizované obcemi a krajem,
provozovatelé dráhy, DSO

Další výzvy budou naplánovány na rok 2017
Termíny vyhlášení výzev jsou orientační - přehled uvažovaných fichí – také. Ovšem záměry již nyní
konzultujte. Obce, které zpracovávají Strategické plány - pohlídejte, ať ve Strategických rámcích máte cíle,
které s projekty budou korespondovat. V některých případech (výzvách) bude soulad se strategickým
plánem obce (města) vyžadován (podle současných informací) – např . u chodníků. MAS bude zhruba od
září pořádat společné konzultace pro žadatele, semináře k veřejným zakázkám, školení k ISKP 2014+ .
stejně jako v minulém období, budeme se snažit poskytovat žadatelům, kteří budou podávat projekty přes
výzvy MAS co nejlepší servis.
Důležité upozornění:
Manažeři MAS nemůžou, ani nesmějí Va še projektové žádosti, které půjdou přes výzvy MAS
zpracovávat. Budou poskytovat poradenství (bezplatné), ale není možné projekty fyzicky psát.
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VÝZVY MAS LABSKÉ SKÁLY

Naše osvědčené dvanáctero rad a doporučení
potenciálním žadatelům

 Ujasněte si své potřeby - co můžete, co chcete, co zvládnete.
Nestavte vzdušné zámky.

 Hledejte způsob a cestu, jak najít řešení na Váš problém.
 Zjistěte své možnosti, zda jsou Vaše plány v souvislosti s financemi
a časem reálné.

 Prostudujte si podrobně všechny materiály, podklady a povinnosti,
prostudujte sankce

 Logicky,

jasně,
hodnotitelům.

stručně

a

srozumitelně

popište

situaci

 Konzultujte. Kdo se neptá, nic se nedoví a pak se diví, co neví.
 Připravte, odevzdejte a obhajte si svůj projekt.
 Pokud neuspějete, nenechte se snadno odradit. V celém
předcházejícím procesu totiž byla někde pravděpodobně CHYBA.
Najděte ji a odstraňte. Upravte, opravte a doplňte svůj projekt
a nevzdejte se, další výzvy na Vás čekají.

 Pokud uspějete, nediskutujte a proveďte, co jste povinni.
 Neobcházejte povinnosti, dodržujte pravidla. Úspěch projektu je
pouze předpokladem, ne výhrou.

 Spolupracujte s MAS, není to nepřítel, ale neodpustí Vám nic, co jí
nebude odpuštěno.

 Neusněte na vavřínech, úspěšně realizovaný a profinancovaný
projekt je třeba po dobu udržitelnosti naplňovat tak, jak jste si to
ve svém projektu předsevzali.
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POMOHLI JSME

Pracovníci MAS pracují pro naše členy i nad rámec realizovaných projektů v rámci této činnosti bylo
zpracováno od začátku roku 2016 několik úspěšných žádostí o dotaci z národních zdrojů a strategických
dokumentů:
Název
Zadavatel
Komunitní plán pro správní obvod obce Libouchec a obec Telnice

Obec Libouchec a příslušné obce

Strategický plán pro obec Libouchec

Obec Libouchec

Strategický plán pro obec Petrovice

Obec Petrovice

Úspěšná žádost o dotaci z Fondu Ústeckého
kraje na vybudování Hřiště u MŠ Dobrná

Obec Dobrná

Úspěšná žádost o dotaci z Programu MK ČR na rekonstrukci kaple v Dobrné

Obec Dobrná

Úspěšná žádost o dotaci z Programu MK ČR –
na rekonstrukci kale v Malém Březně

Obec Malé Březno

Úspěšná žádost o dotaci z MZE – na zachování
kulturního dědictví – na restaurování vitrážových oken v kostele sv. Josefa v Telnici

Obec Telnice

Úspěšná žádost o dotaci z MZE – na zachování
kulturního dědictví - oprava kříže v Javorech

Obec Malšovice

Rozpracovány jsou:


Strategický plán pro obec Dobrnou



Strategie Mikroregionu Labské skály 2016-2023

Z uvedeného výčtu vidíte, že jsme se určitě nenudili. Na druhou stranu nás opravdu těší, že se daří a
v tomto ohledu budeme pracovat pro naše členy i nadále.
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ZÁVĚREM

Krátké zprávy
 25.6.2016 proběhl v Libouchci 5.den s MAS Labské skály. Smyslem
akce, bylo informování veřejnosti o činnosti MAS, zaměření na další
plánovací období a současně probíhalo veřejné projednání Strategie
mikroregionu Labské skály. Součástí byl Labskoskalský minitrh, kde
byly nabízeny především regionální produkty. Účast nebyla masová,
vzhledem k neskutečnému vedru, které ten den panovalo a
následnému lijáku, ale i tak se z našeho pohledu akce vydařila.
Město Benešov n.Pl, podpořilo tuto akci finančním příspěvkem na
divadlo pro děti - (skvělé divadlo Krabice Teplice).
 V září nebo na začátku října 2016 svoláme Valnou hromadu MAS –
kde bude nutné schválit dokumenty týkající se vyhlašovaných výzev,
rozpočet na příští rok, bude nutné potvrdit (nebo znovu zvolit)
výběrovou komisi, protože její mandát je do 5.11.2016 (volí se
vždy na jeden rok – podle nových pravidel standardizace MAS) počítejte s tím prosím – VH musí být usnášeníschopná.
 V kanceláři MAS Libouchec – kulturní dům Svoboda je možné
zakoupit regionální produkty a výrobky: například Petrovické
oplatky, publikace a knihy týkající se historie našeho území,
sortiment firmy Grešík apod.
 V kanceláři MAS bude také možné některé odborné knihy zapůjčit,
zpracujeme seznam, který bude umístěn na stránky MAS.
Založíme KNIHOVNU MAS !!

Kontakt:
http://www.maslabskeskaly.cz/o-mas/kontakt/kancelar-mas-/

Krásné léto a načerpejte hodně sil na práci, která je na obzoru,
neboť bez práce nejsou koláče, ani dotace!!!
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