
Přehled aktivit MAS od dubna 2021 – podklad pro přiznání odměn za I. pololetí 2021 

 

Vyhlášená výzva z PRV Vyhodnocené žádosti – 3 obce, 4 spolky, 2 podnikatelé. Spolkům jsme 

pomáhali při přípravě a podání žádostí. Na základě splnění čerpání limitu nám byla navýšena 

alokace PRV o dalších 2,156 mil Kč. 

Vyhlášena výzva IROP na bezpečnost dopravy – předpoklad 3 žádosti 

Připravena, odsouhlasena a předložena Koncepční část strategie (jako podklad vyhodnoceny 

dotazníky pro veřejnost a veřejné zasedání). Celá část strategie je vlastní zpracování. 

Projekt MAP – zapojily se všechny školy v regionu, v květnu a říjnu proběhla setkání ředitelů, 

v červnu a říjnu setkání pracovních skupin (PS). V rámci projektu budou školy podpořeny při 

zavádění informatiky do Školních výukových programů (předávání zkušeností ze ZŠ Ždírec n. 

D., školení pedagogického sboru v ICT), v rámci PS budou akce zaměřené na podporu učitelů 

(školení v rozeznávání psychopatologických jevů u žáků a u členů pedagogického sboru, 

terénní exkurze v regionu s AOPK, Geoparkem, exkurze po místech, kde působili regionální 

literáti apod. budou vytvořeny podklady pro regionální učebnici). V červnu proběhlo 4 x 

školení učitelů v Teams na ZŠ Smetanova. Projekt byl odsouhlasen MŠMT a byla poslána 

zálohová platba ve výši cca 1 mil Kč. 

Animace škol – v souvislosti s pandemií bylo nutné nad rámec obvyklých aktivit prodlužovat 

projekty a měnit jejich aktivity, tak aby školy maximálně využily přidělení finanční prostředky. 

Pokračuje podpora regionálních výrobců – rozhovory v ECHu, propagace na akcích (setkání 

NS MAS v Kutné Hoře, Pilnův statek). 

Proběhla terénní exkurze Školy venku, na kterou byl navázán záchranný program přesunu 

pulců z bezděkovského koupaliště – spolupráce AOPK, Ekoklub gymnázia, obec Bezděkov. 

Projekt byl přihlášen do soutěže EDUína o nejlepší vzdělávací projekt v době covidové. 

Propagovali jsme MAS na Farmářských trzích na Hájku a při oslavách 20 let Podoubraví v září 

2021. 

Účastníme se pracovní skupiny při NS MAS zaměření na získání finančních prostředků z OPPIK 

pro podnikatele. Očekává se, že budou podpoření projekty s CZV do 1 mil korun, dotace 50 %, 

zaměření automatizace a robotizace. 

Intenzivně připravujeme projekt do OPZ (předpokládaná alokace 12 mil Kč), jednáme 

s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb o podobě projektu (pečovatelská služba, FOKUS, 

Benediktus). 

V průběhu srpna jsme navštívili některé obce, abychom s nimi projednali jejich potřeby pro 

další programovací období (Klokočov, Sloupno, Rušinov, Nová Ves), v návštěvách budeme 

pokračovat. 

V květnu proběhla dvoudenní fyzická kontrola financování MAS ze strany ŘO MMR. Kontroloři 

na místě konstatovali, že finanční i věcné vedení MAS je výborné. V průběhu léta pak proběhla 

kontrola účetnictví OPS ze strany dozorčí rady. 

  


