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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 1/2018

Slovo úvodem

Zdravím všechny, kterým se právě dostává do ruky první

číslo zpravodaje MAS Radbuza v roce 2018. I tentokráte

jsme se ho snažili naplnit mnoha zajímavými informacemi

ohledně dění v rámci naší místní akční skupiny i kolem ní.

Finišujeme projekty MAP a připravujeme se na navazující

projekty MAP II. V rekordním čase jsme získali všechny

potřebné souhlasy z území, podali žádosti a ty již prošly

prvními fázemi hodnocení, zatím velice úspěšně. Moc se

těším, že i v následujících letech budeme v oblasti školství

v území dále nápomocni a společně budeme připravovat

projekty, které pomohou základním, mateřským a základním

uměleckým školám v ORP Stod a Nýřany zpestřit jejich

každodenní školní život.

Také nezapomeňte, že 9. 4. 2018 končí výzva PRV, máte ještě možnost podat žádosti

o dotace na vaše projekty. Zároveň se blíží výzva OPZ, sledujte prosím naše internetové

stránky ohledně bližších informací. Projekty podané do výzvy IROP, probíhající na přelomu

loňského a letošního roku, byly již hodnoceny Výběrovou komisí a Výkonná rada na svém

zasedání v dubnu bude projednávat jejich doporučení Řídícímu orgánu. Sešlo se několik

žádostí v celkové hodnotě téměř 30 mil. korun.

V neposlední řádě se musím zmínit i o službách GDPR poskytovaných MAS Radbuza,

o kterých jsem psal již v minulém zpravodaji. Zájem v území je obrovský, obcí, se kterými

MAS Radbuza již podepsala smlouvu na implementaci, jsou desítky. Ty, které se

zpracovávaly jako první, jsou již v posledních fázích implementace a o službu pověřence

projevilo pro své obce zájem i několik mikroregionů. Velký zájem o naše služby je i mimo

území MAS. A nejsou to jenom obce a jimi zřizované organizace. Ozývají se i soukromé

firmy a jednotliví podnikatelé. I těm jsme schopni v rámci ochrany osobních údajů zabezpečit

veškeré náležitosti dané naší i EU legislativou, a to za velice výhodné ceny. Naším

prvořadým úkolem je v území všem subjektům pomáhat.

Nepřehlédněte také článek o Grantovém programu MAS Radbuza. I v letošním roce máme

připraveno 100.000 Kč z rozpočtu MAS a od našich sponzorů na podporu kulturních

a v letošním roce nově i sportovních akcí. Moc děkuji všem sponzorům, kteří pomocí

finančních darů prostřednictvím Grantového programu MAS Radbuza pomáhají v našem

území k organizaci velice pěkných a zajímavých akcí.

Ing. Jan Bostl, předseda MAS Radbuza, z.s.



Pozastavili jsme záměr rozšířit  SCLLD o OPŽP

Ve stolním kalendáři na letošní rok a při posledním jednání Valné hromady jste mohli

zaznamenat informaci o tom, že MAS Radbuza uvažuje o rozšíření své Strategie CLLD

o nový Programový rámec Operačního programu Životní prostředí. Začátkem března jsme se

zúčastnili informačního semináře, na kterém nám byly představeny možnosti rozšíření

strategií MASek o tento Operační program (OP).

Pro naši MAS z tohoto semináře bohužel vyplynulo několik skutečností, které významně

ovlivňují možnosti využití tohoto OP. Jsme totiž jednou z MAS, která ve svém Programovém

rámci PRV má Fichi na Pozemkové úpravy. Tyto MAS nemají možnost využít dvě ze tří

opatření, která byla MASkám ze strany MŽP nabídnuta k využití v rámci realizace SCLLD

(z důvodu možného dvojího financování mezi dvěma OP) a mohly by tak v rámci své SCLLD

do nového Programového rámce použít jen jedno opatření, a to opatření „Revitalizace

funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“. V současné době totiž ani MZe nedovolí odstranění

Fiche Pozemkové úpravy ze SCLLD. U tohoto opatření jsou ovšem podmínky realizace

projektů přes MAS totožné, jako ve „velkém“ OP, tj. 60% dotace a podmínka realizace

v obcích nad 500 obyvatel. Na toto opatření ve „velkém“ OP není navíc příliš čerpáno, a tudíž

by neměl být problém pro žadatele projít úspěšně hodnocením projektu v individuální výzvě

„napřímo“. Přesto, že každá MAS dostala nabídku na využití alokace 10 milionů korun v rámci

rozšíření SCLLD, nelze předpokládat, že by v území naší MAS byla tato alokace vyčerpána,

když možné projekty mohou být realizovány na území 18 z 38 obcí naší MAS.

Na základě všech výše uvedených informací se Výkonná rada rozhodla v tuto chvíli SCLLD

o Programový rámce OPŽP nerozšiřovat. Z tohoto důvodu se plánované dubnové jednání

Valné hromady neuskuteční. Předpokládaný termín jednání Valné hromady je (pokud

nebude z nějakého důvodu nutné svolat jednání dříve) stanoven na konec letošního

roku. O přesném termínu budou členové MAS včas informováni.

Jednání Valné hromady 

Sedmé jednání Valné hromady MAS Radbuza, z. s. proběhlo dne 13. února 2018

ve Stodu.

Předmětem jednání Valné hromady byly následující body:

- Volba volební komise

- Zpráva o činnosti MAS Radbuza v mezidobí

- Zpráva o realizaci SCLLD (vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů)

- Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2017

- Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2018

- Schválení plánu činností na rok 2018

- Schválení pravidel Grantového programu na rok 2018

- Volba členů Výběrové komise

Usnesení a zápis z tohoto jednání jsou k dispozici na webových stránkách na adrese:

https://www.mas-radbuza.cz/mistni-akcni-skupina/dulezite-dokumenty/valna-hromada/
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SCLLD v roce 2017 s výhledem na 2018 

.

.

Grantový program MAS Radbuza na rok 2018 

MAS Radbuza letos Grantový program vypisuje již posedmé. Cílem tohoto grantového

programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně

náleží MAS Radbuza, formou podpory veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolkových

organizací a ostatních subjektů na území MAS Radbuza.

Celková výše finančních prostředků Grantového programu je, stejně jako loni, 100.000 Kč.

Oproti loňskému ročníku se v pravidlech Grantového programu objevilo několik změn.

Tou nejdůležitější je přidání sportovních akcí do podporovaných aktivit. Změnilo se také

financování z ex-ante na ex-post a větší důraz se bude dávat na propagaci samotné MAS

Radbuza ze strany podpořených subjektů.

Případní zájemci o podporu by měli vědět, že projekt musí být realizován v některé z obcí

územně spadající do MAS Radbuza, výše jednoho příspěvku je minimálně 3.000 Kč

a maximálně 10.000 Kč a žádosti o finanční příspěvek se podávají nejdéle do 15. 4. 2018

a to výhradně poštou v obálce nadepsané „Grantový program“.

Formulář žádosti, pravidla a další dokumenty jsou ke stažení na https://www.mas-

radbuza.cz/dotace-mas/grantovy-program/

MAS Radbuza již v roce 2017 vyhlásila v rámci schválené Strategie komunitně vedeného

místního rozvoje výzvy ve všech programových rámcích, a to tedy v rámci Operačního

programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu

rozvoje venkova.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

V rámci Operačního programu Zaměstnanost mohou žadatelé podat svůj projekt do

jednoho ze čtyř níže jmenovaných opatření.

Prorodinná opatření 

Cílem tohoto opatření je podpořit rodiče na trhu práce, a to prostřednictvím podpory

zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu

školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.

Projekty do tohoto opatření mohli žadatelé podat v rozmezí 1.6. – 30.6.2017, kdy byla

vyhlášena 1. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.) s celkovou alokací

2 mil. Kč. Do výzvy podal svůj projekt i Mikroregion Radbuza, který se stal úspěšným

žadatelem, a jehož projekt je v současné době již ve fyzické realizaci. V roce 2017 byla

tedy z celkové alokace na toto opatření, která činí 4 000 000 Kč, vyčerpána částka

1 194 645 Kč. Další výzva na toto opatření bude vyhlášena s alokací rovněž 2 000 000

Kč.

Název projektu Žadatel
Celkové způsobilé 

výdaje 
Stav projektu

Příměstské tábory 

Mikroregionu Radbuza

Mikroregion 

Radbuza
1 194 645,- Projekt ve fyzické realizaci

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/grantovy-program/


Podpora sociálních a návazných služeb

Žadatelé v rámci tohoto opatření mohou získat finanční podporu, prostřednictvím které dojde

k rozvoji sociálních služeb v území. Podporovány mohou být vybrané druhy sociálních služeb

(terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně

terapeutické dílny atd.), které umožní cílovým skupinám návrat zpět do společnosti nebo na

trh práce. Žadatelé mohli podávat projekty do tohoto opatření v rámci 2.výzvy MAS

Radbuza-OPZ-Podpora sociálních a návazných služeb (I.), která byla vyhlášena

v termínu 1. 6. – 30. 6. 2017. Do této výzvy bohužel nepodal svůj projekt žádný z žadatelů,

a tudíž bude příští výzva vyhlášena s celkovou alokací na toto opatření, tedy 1 000 000 Kč.

Podpora zaměstnanosti

V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty, které jsou zaměřené na snížení lokální

nezaměstnanosti, a to formou rekvalifikací, rozvoje základních kompetencí, pracovní

rehabilitace apod., jejichž cílem je usnadnění uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce.

Projekty do tohoto opatření mohli žadatelé podat v rozmezí 4.8.2017 – 22.9.2017, kdy byla

vyhlášena 3. výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora zaměstnanosti (I.) s celkovou alokací

3 000 000 Kč. Do výzvy podali svůj projekt celkem dva žadatelé, přičemž ze strany jednoho

z nich došlo v průběhu procesu hodnocení žádostí na MAS ke stažení žádosti. Úspěšným

žadatelem v rámci této výzvy se stala obecně prospěšná společnost bfz o.p.s. se svým

projektem „Každý může být úspěšný“. V roce 2017 byla tedy z celkové alokace na toto

opatření, která činí 3 000 000 Kč vyčerpána částka 2 994 400 Kč, což znamená, že další

výzva na toto opatření se již nepředpokládá.

Název projektu Žadatel
Celkové způsobilé 

výdaje
Stav projektu

Každý může být úspěšný bfz o.p.s. 2 994 400,-
Žádost splnila podmínky ŘO pro 

vydání právního aktu.

Sociální podnikání

Cílem tohoto opatření je poskytnout podporu ke vzniku či rozvoji existujících podnikatelských

aktivit v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnikání by mělo pomáhat vytvářet pracovní

příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce. V rámci tohoto opatření nebyla

prozatím v roce 2017 vyhlášena žádná výzva, a to z důvodu plánu navázat tuto výzvu na

podpořený subjekt ve výzvě IROP.

Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena v roce 2017 výzva MAS Radbuza č. 1

PRV, která zahrnovala téměř všechny Fiche ze Strategie komunitně vedeného místního

rozvoje. Konkrétně byly ve výzvě vyhlášeny následující Fiche: Podpora zemědělského

podnikání, Zpracování zemědělských produktů, Podpora nezemědělského podnikání,

Lesnická infrastruktura, Zemědělská infrastruktura, Pozemkové úpravy, Meliorační a

zpevňující dřeviny v lesích, Neproduktivní investice v lesích, Podpora lesnického podnikání.

V rámci této výzvy mohly být podpořeny projekty celkovou částkou ve výši téměř 10 mil. Kč.

Do této výzvy PRV byly podány projekty, které následně úspěšně prošly kontrolou ze strany

Řídícího orgánu – Státního zemědělského intervenčního fondu:
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Název projektu Žadatel Fiche 
Způsobilé 

výdaje 

Stroj na zpracování půdy
AGRO ENERGY CZ spol. s r.o.

IČ: 29163765

1 – Podpora zemědělského 

podnikání 
429 000,-

Pořízení užitkového vozu 

N1 do kovářství, oplocení 

areálu historické kovárny

Mgr. Jiří Brož, IČ: 05474396 3 – Podpora nezemědělského 

podnikání 
958 000,-

Modernizace a rozšíření 

kapacity kuchyně v 

Kulturním domě Kozolupy

PRVNÍ BUBO s.r.o., 

IČ: 02613611

3 – Podpora nezemědělského 

podnikání
395 244,-

Nákup zařízení a 

rekonstrukce dílny

David Toman 

IČ: 68801441

3 – Podpora nezemědělského 

podnikání
498 000,-

Zkvalitnění rozvozu 

cukrářských výrobků

Jana Volfová

IČ: 18720579

3 – Podpora nezemědělského 

podnikání
380 166,-

Pořízení klanicového 

vyvážecího vleku za živé 

koně

Jiří Foist

IČ: 01367412

10 – Podpora lesnického 

podnikání
268 838,-

Fiche Čerpáno 2017 Celková alokace 

1 – Podpora zemědělského podnikání 429 000,- 5 500 000,-

3 – Podpora nezemědělského podnikání 2 231 410,- 4 500 000,-

10 – Podpora lesnického podnikání 268 838,- 1 500 000,-

V roce 2017 byly podány žádosti do následujících Fichí s přehledem čerpání a celkové alokace:

K vyhlášené výzvě realizovali pracovníci kanceláře MAS seminář pro žadatele. U všech

přijatých projektů provedli pracovníci kanceláře MAS kontrolu formálních náležitostí

a přijatelnosti. Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí. Vybrané projekty byly

předány ke kontrole Řídícímu orgánu – SZIF. V rámci této kontroly nebyly u většiny projektů

zjištěny žádné nedostatky a žadatelé byli vyzváni k podpisu dohody o poskytnutí dotace.

U jednoho projektu byla žádost stažena žadatelem v průběhu procesu hodnocení. Jeden

žadatel nenahrál Žádost o dotaci ve stanoveném termínu do Portálu farmáře ke kontrole ŘO,

proto byla žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu mohou žadatelé podat svůj projekt

do jednoho z pěti níže jmenovaných opatření.

Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

V rámci tohoto opatření mohou být finanční prostředky poskytnuty na rekonstrukci

a modernizaci národních kulturních památek v území MAS Radbuza, konkrétně tedy Kláštera

premonstrátek v Chotěšově a kostela sv. Mikuláše v Čečovicích. Své projekty mohli podat

žadatelé do 1. výzvy MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

(I.), která byla vyhlášena v termínu 26.10.2017 – 8.1.2018 s celkovou alokací 15 170 000 Kč.

Z podaných projektů je připraven k projednávání Výběrovou komisí projekt obce Chotěšov

s názvem „Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov“. Následně, pokud projde

hodnocením VK, bude projekt projednán rozhodovacím orgánem MAS – Výkonnou radou a

dále předán Řídícímu orgánu k závěrečnému ověření způsobilosti.
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Název výzvy IN Název projektu Žadatel
Celkové 

způsobilé výdaje 

1.Výzva MAS Radbuza-IROP-

Péče o národní kulturní 

památky MAS Radbuza (I.)

Obnova kapitulní síně konventu kláštera 

Chotěšov
Obec Chotěšov 10 089 964,-

Sociální bydlení

Prostřednictvím tohoto opatření bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových

prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního

vybavení. 2.výzva MAS Radbuza-IROP-Sociální bydlení (I.) byla vyhlášena v termínu

26.10.2017 – 8.1.2018 s celkovou alokací 1 000 000 Kč a projekt do ní nepodal žádný

z žadatelů.

Sociální podnikání

Podpora v rámci tohoto opatření je zacílena na rozvoj sociálního podnikání, který by vytvářel

nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Své projekty mohli podat

žadatelé do 3. výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání

(I.), která byla vyhlášena v termínu 26.10.2017 – 8.1.2018 s celkovou alokací 2 000 000 Kč.

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt.

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Podpora je v rámci tohoto opatření zaměřena na rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let,

dětské skupiny, mateřské školy, základní školy za účelem pokrytí poptávky po předškolním

a základním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Žadatelé mohli podávat

projekty do tohoto opatření v rámci 4. výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury

pro vzdělávání (I.) v termínu 26.10.2017 – 8.1.2018 s celkovou alokací 12 000 000 Kč. Do této

výzvy byly podány následující projekty, které byly doporučeny k financování Výběrovou komisí

a budou následně projednány Výkonnou radou a předány Řídícímu orgánu k závěrečnému

ověření způsobilosti:

Název výzvy IN Název projektu Žadatel
Celkové 

způsobilé výdaje 

4.Výzva MAS Radbuza-IROP-

Zkvalitnění infrastruktury pro 

vzdělávání (I.)

Modernizace učebny informatiky a zajištění 

standardu konektivity školy

Základní škola 

Dobřany, příspěvková 

organizace 

2 848 032,-

4.Výzva MAS Radbuza-IROP-

Zkvalitnění infrastruktury pro 

vzdělávání (I.)

Modernizace odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti školy
Město Stod 6 460 251,-

Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy

Cílem tohoto opatření je podpora projektů, které přispějí ke zvyšování bezpečnosti dopravy,

např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení

komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací atd.

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena v termínu 26.10.2017 – 8.1.2018 5. výzva MAS

Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti

dopravy (I.) s celkovou alokací 29 000 000 Kč. Do této výzvy byl podán následující projekt,

který byl doporučen k financování Výběrovou komisí a bude následně projednán Výkonnou

radou a předán Řídícímu orgánu k závěrečnému ověření způsobilosti:

Název výzvy IN Název projektu Žadatel
Celkové 

způsobilé výdaje 

5.Výzva MAS Radbuza-IROP-

Zkvalitnění infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu a 

zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)

Kvíčovice, chodník u silnice III/19347 Obec Kvíčovice 3 386 469,70,-
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Ke každé vyhlašované výzvě vždy realizovali pracovníci kanceláře MAS seminář pro žadatele

a v případě podpořeného projektu Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza v Operačním

programu Zaměstnanost také seminář pro příjemce. U všech přijatých projektů provedli

pracovníci kanceláře MAS kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Věcné hodnocení bylo

provedeno Výběrovou komisí, která měla pro hodnocení projektů podaných do Operačního

programu Zaměstnanost k dispozici podklad od externího odborníka. Vybrané projekty byly,

případně budou, předány k závěrečnému ověření způsobilosti, které provádí Řídící orgán dle

příslušného programového rámce.

SCLLD - Výhled do roku 2018

Od začátku roku 2018 pracovníci kanceláře MAS pilně pracují na tom, aby mohly být

vyhlašovány další výzvy, prostřednictvím kterých rozdělí MAS Radbuza do svého území

zbývajících bezmála 63 milionů korun. Jako první „vlaštovka“ byla 8. 2. 2018 vyhlášena výzva

č. 2 PRV s termínem příjmu žádostí do 8. 4. 2018, a to na všechny Fiche programového rámce

SCLLD. Celková alokace pro vyhlášenou výzvu je 14 400 000 Kč. Další výzvou, která je

v současné době ve stavu „plánovaná“ je 4. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření

(II.), která bude vyhlášena dne 26. 3. 2018 s ukončením příjmu žádostí 26. 4. 2018 a celkovou

alokací 2 000 000 Kč. Následovat budou v druhé polovině roku, konkrétně v červenci 2018,

výzvy na všechna opatření Integrovaného regionálního operačního programu a v září 2018

výzva na sociální podnikání v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Veškeré informace

o vyhlašovaných výzvách naleznete vždy na našich webových stránkách www.mas-radbuza.cz.

Informační text Mikroregionu Radbuza:

I v tomto roce připravujeme na letní měsíce příměstské tábory Mikroregionu Radbuza, na které

je možné se přihlásit už od 1. 3. 2018. Díky finanční podpoře z Operačního programu

Zaměstnanost se můžete těšit na sedm letních turnusů. Projekt má pomoci zaměstnaným

rodičům školou povinných dětí vyřešit problém, jak zaopatřit své děti v době jarních a letních

prázdnin.

Na děti čeká opět putování po území našeho mikroregionu, což je společným tématem pro

všechny turnusy. V létě budou tábory zaměřeny na putování světem sportu, putování světem

různých kultur a putování animovaného filmu. Maximální kapacita každého turnusu je

stanovena na 30 dětí, které budou vyzvedávány na svozových místech po území mikroregionu

a autobusem přepraveny do místa konání tábora.

Prozradíme, že na turnusech zaměřených na sport nebude chybět trenér fotbalu, softbalu,

výuka tance, různá bojová umění, florbal, basketbal a ani oblíbené rybaření. Po úspěchu

z loňského roku jsme do dvou turnusů přidali i splutí řeky Radbuzy. Při poznávání zemí různých

kultur se setkáme s rodilými mluvčími a ochutnáme speciality např. francouzské, italské nebo

japonské kuchyně. Na své si přijdou i děti s tvůrčími dovednostmi, pro které je připraven první

letní turnus, v rámci kterého si vyzkouší animaci filmu na téma tajuplná historie kláštera

v Chotěšově.

Naším záměrem není za jeden týden udělat z dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale

chceme, aby si čas strávený s námi a na území Mikroregionu Radbuza všichni pořádně užili

a něco nového se dozvěděli a vyzkoušeli!

Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza – první podpořený 

projekt  v Operačním programu Zaměstnanost
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Představujeme úspěšné žadatele o dotaci

Rádi bychom vám, počínaje tímto číslem, přinášeli rozhovory s úspěšnými žadateli, kteří

prostřednictvím výzev MAS Radbuza získali finanční podporu na realizaci jejich projektů. Tím

úplně prvním, kdo souhlasil s poskytnutím rozhovoru, je soukromý podnikatel žijící v nejmenší

obci našeho území.

Jste jedním z prvních podpořených žadatelů ve výzvách MAS Radbuza, mohl byste se 

nám krátce představit?

Jmenuji se Jiří Foist a před třemi lety jsme s manželkou chtěli navázat na tradice našich

rodinných předků a koupili jsme statek ve Štichově. Ten jsme pojmenovali Foistův statek. Nyní

chováme všechna hospodářská zvířata včetně krav plemene Jersey, přeštických prasat, ale

hlavně chladnokrevné koně plemene Slezský norik, se kterými pracuji v lese.

Jak jste se dozvěděl o vyhlášené výzvě MAS Radbuza?

O vyhlášené výzvě MAS Radbuza jsem se dozvěděl od kamaráda Jiřího Brože, který má

historickou kovárnu v Kvíčovicích, se kterou spolupracujeme. A bylo to úplnou náhodou, když

jsem si myslel, že musím zafinancovat novou vyvážečku úplně sám a už jsem s tím počítal.

.

Při práci v lese s klanicovým vlekem 
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Přišlo Vám složité zpracovat žádost o dotaci, mělo to nějaká úskalí?

Složité mi to přišlo na první pohled, ale jak jsem se tím postupně prokousal s Vaší pomocí,

přijde mi to zpětně jednoduché. Bohužel největší úskalí je to, že podle mě je s tím spojeno

spoustu byrokracie a člověk potřebuje spoustu času na celkový proces. Tudíž vynechá celkem

dost pracovních dní, kdy neudělá v lese nic. Mě by se tedy nevyplatilo tento proces absolvovat,

jestliže by byl předmět žádosti levnější než 50.000,- Kč. Na celkový systém dotací bychom se

měli podívat k sousedům do SRN a inspirovat se tam.

Ano, to je jedním z našich úkolů. V čem vidíte hlavní přínos podání žádosti přes MAS 

Radbuza, oproti podání žádosti do "velkého" PRV?

Největší výhodou je to, že jsem byl ve svém opatření jako jediný žadatel. Kdežto kdybych žádal 

přes velké PRV bylo by nás na lesnickou techniku jistě spoustu.

Možná i tato skutečnost může být inspirací pro další zájemce z území, kteří váhají. 

Zrealizoval byste projekt i v případě, že byste podporu z PRV nezískal?

Ano zrealizoval. Dokonce jsem měl už i nový stroj doma, ale nějakou náhodou jsme popletli

jednu věc a firma si stroj zase ten den odvezla. Odpoledne jsem se dozvěděl o MAS Radbuza

a ihned jsem tam volal. Tak jsem měsíc počkal a podporu dostal.

Plánujete podávat žádost i do dalších výzev MAS Radbuza? Pokud ano, máte už 

představu na co bude zaměřena?

V současné době u nás probíhá výstavba faremní minimlékárny, takže naše další žádost bude

zaměřena na vybavení naší mlékárny.

To zní zajímavě. Co byste doporučil ostatním žadatelům, případně těm potencionálním, 

kteří váhají, zda by měli podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS Radbuza?

Doporučil bych, aby do toho šli. Mají mnohem větší šanci dostat zelenou pro svůj projekt

a pracovníci MAS Radbuza jsou ochotni poradit a pomoci, jak jen je to možné.

Nepřemýšlel jste, že byste se stal členem MAS Radbuza?

O tom, že bych se mohl stát členem, slyším dnes prvně (smích). Ale možná bych mohl.

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na další spolupráci.

Co bylo předmětem Vaší žádosti?

Předmětem mojí žádosti bylo pořízení klanicového vyvážecího vleku Vahva Jussi 320/1500

za živé koně, což je vyvážečka do lesa s hydraulickou rukou a vlastním benzínovým

agregátem, která se díky svojí nízké hmotnosti (do 500 kg) a ve spojení s koňskou tažnou silou

dostane téměř všude a do jakéhokoli terénu (mnohem víc než traktor a jiná lesnická technika).

Velká výhoda je to, že po těžbě nezůstává zpustošený les, neničí se lesní půda a nepoškozují

se spodní vody. Tato technologie se používá hlavně ve Skandinávii a u nás nemá obdoby.

Dokonce podle dodavatele jsem v současné době v Čechách jediný, kdo toto spojení stroje a

živých koní používá profesionálně.
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MAP – Místní akční plány rozvoje vzdělávání

S nadcházejícím jarem se pomalu dostávají do finále dvouleté projekty Místního akčního

plánování SO ORP Stod a SO ORP Nýřany (MAP), které jsou realizovány za finanční

podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018.

Za dobu realizace se nám podařilo uskutečnit mnoho aktivit ku prospěchu škol a školských

zařízení, a především dětí, žáků a pedagogů v území. Na základě cílů a priorit MAP, které

byly definovány díky výstupům z rozhovorů se školami se rozeběhly semináře s tématem

čtenářské gramotnosti – „Aby děti rády četly“ a „Dílna čtení“, které byly inspirativním

zdrojem pro pedagogy základních škol. Dále pak proběhly semináře „Čteme s nečtenáři

v MŠ“ a „Čteme s nečtenáři v 1. třídě“ určené jak pro pedagogy, tak pro rodiče dětí, kteří

díky nim mohli získat představu o tom, jak děti ve škole či školce s knihou pracují, a mohli

doma navázat v obdobném duchu.

Dalším zásadním počinem v oblasti čtenářské gramotnosti je projekt „Čtení – nejlepší

učení“, kdy jsme do škol distribuovali knížky společně s připravenými pracovními listy, na

kterých se budou děti učit a rozvíjet především schopnost čtení s porozuměním. Do projektu

se zapojilo celkem jedenáct škol s druhými, sedmými a osmými ročníky a získaly tím

obohacení svých školních knihoven o celkem třicet knížek pro každý ročník.

Některé z titulů  knih pro první a druhý ročník základních škol

Pro pedagogy mateřských i základních škol jsme zorganizovali semináře s tématem „Jak

se domluvit v emočně náročných situacích“. Také se začala uskutečňovat pravidelná

setkání ředitelů a ředitelek základních i mateřských škol, která napomáhají rozvíjení

spolupráce v území a sdílení společných témat. Současně jsou realizovány též vzájemné

návštěvy dětí z jednotlivých základních škol. Tato vzájemná setkání probíhají pod názvem

„Den jinde“ a umožňují dětem i pedagogům jednodenní stáž v jiné škole.

Pro pedagogy mateřských škol jsme uspořádali seminář „Diagnostika dětí v mateřské

škole“, který bude pro značný úspěch na konci května jednou zopakován. Dalšími

plánovanými aktivitami do konce projektu jsou ještě semináře Grafomotorika dětí v MŠ,

Řízení konfliktu, Čtenářská strategie a Listování knihou.

V neposlední řadě jsme pořádali pro zástupce škol seminář na problematiku GDPR, při

kterém byla naplněna maximální kapacita účastníků do posledního místa.



Během realizace projektu též pilně pracovaly Řídící výbory MAP obou ORP, byl aktualizován

a schválen Strategický rámec, kde jsou uvedeny projekty, které školy a obce realizovaly, resp.

chtějí realizovat za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu,

včetně výzev ITI Plzeňská metropolitní oblast či výzev naší MAS. V listopadu 2017 byla

schválena finální verze dokumentů MAP SO ORP Stod a SO ORP Nýřany. I díky jeho

včasnému zpracování a schválení jsme v únoru letošního roku mohli podat žádost na MŠMT

na pokračování projektu do roku 2022. Budeme-li úspěšnými žadateli, budeme moci

pokračovat v nastartovaných aktivitách a přinášet do území dále to, co jsme v současném

období započali.

Dílna čtení pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Držte nám palce, neb jak říkají slova, která zazněla na naši adresu z jedné ze zapojených škol

„Ze začátku jsem Vám moc nevěřila, ale teď už vidím, že to má opravdu smysl“.

V rámci spolupráce mezi základními školami a základními uměleckými školami proběhly dva

výchovné koncerty – na Nýřansku s orchestrem Tremolo ze ZUŠ v Třemošné a na Stodsku

s žesťovým kvintetem Contrast ze Slovinka pod záštitou ZUŠ Dobřany.

Samotný závěr května uzavřeme v sobotu 26. 5. na náměstí T.G.M. v Dobřanech společným

festivalem ZUŠ z území Stodska a Nýřanska. Tento festival se uskuteční jako doprovodná

akce k celorepublikovému happeningu s názvem ZUŠ Open. Festivalu se zúčastní ZUŠ

ze Stodu, Nýřan, Dobřan, Třemošné a Holýšova. Dopolední část festivalu bude vyhrazena

společným uměleckým workshopům (výtvarný, pěvecký a folklorní), kdy budou pro dětské

účastníky dopoledne připraveny dílny a odpoledne proběhne v duchu společných vystoupení

na dobřanském náměstí. Vše bude zakončeno večerní společnou písní v kostele.

Koncert Contrast v  Dobřanech v kostele sv. Mikuláše
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, sídlo: nám. ČSA 24, 333 01 Stod

Pomáháme Vám bojovat se „strašákem“ GDPR  

V posledních měsících se stále častěji můžete setkat s nejrůznějšími články a informacemi,

které se týkají GDPR. Pro mnoho lidí je to strašák spojený s dalším z řady „unijních

výmyslů“. Je ale skutečně nutné se tohoto nařízení o ochraně osobních údajů bát? Tuto

otázku jsme si na MASce začali pokládat již v polovině minulého roku, kdy se začala stále

více a více rozvíjet myšlenka, že bychom se mohli touto problematikou zabývat, a pokud by

to bylo možné, tak v této oblasti pomáhat obcím a dalším subjektům v území MAS.

Vzhledem k tomu, že jsme ve stávajícím týmu „multioborově“ vzdělaných a zkušených lidí

měli jak právní, tak IT zastoupení, měli jsme v tomto smyslu i dobrou výchozí pozici. Navíc,

z podstaty, že MAS jako taková je nezisková organizace, jsme si mohli dovolit nabídnout i

„nekomerční“ cenovou nabídku pro obce a další organizace, jelikož naší základní snahou

v této věci bylo usnadnit území (především obcím) aplikovat toto nařízení EU.

Jak už to tak ale bývá, z malé sněhové koule na vrcholku kopce se stala pořádně velká,

která se stále rychleji valí do údolí a nabírá na objemu. Pro nás to znamená určité

přeskupení pracovních sil v rámci organizace a posilování týmu a v reálu stále větší okruh

obcí a dalších zájemců z řad neziskových i podnikatelských subjektů, kteří nás oslovují se

zájmem o naše nabízené služby. V tuto chvíli tak naši činnost v této oblasti realizujeme

rovněž v území okolních MASek. Prioritou ovšem stále zůstává území naší MAS, kde se

budeme snažit uspokojit potřeby jakéhokoli subjektu, který o naše služby projeví zájem.

Především časové kapacity jsou ale omezené, a tak doporučujeme těm subjektům z našeho

území, které zatím záležitost GDPR neřešily, zbytečně neváhat, protože každým dnem se

objevují noví klienti z území mimo naši MAS.

Veškeré informace o našich nabízených službách včetně ceníku služeb najdete na našich

webových stránkách pod odkazem https://www.mas-radbuza.cz/gdpr/. V případě jakýchkoli

dotazů můžete využít nově zřízenou emailovou adresu gdpr@mas-radbuza.cz, ozveme se

vám zpět.

MAS  Radbuza bude rozšiřovat svůj tým 

Jak je již zmíněno v předchozím textu, na konci května letošního roku nám končí realizace

dvou projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP). V současné době máme

podané žádosti do výzvy MŠMT na navazující projekty, které by měly být realizovány po

dobu čtyř let. Oba projekty prošly kontrolou formálních náležitostí, jeden již navíc i věcným

hodnocením. Lze tak předpokládat, že od června 2018 zahájíme realizaci navazujících

projektů. Jelikož jsou tyto projekty svou náplní obsáhlejší, znamená to rovněž rozšíření

realizačního týmu jednotlivých projektů oproti těm stávajícím. Proto již v tuto chvíli můžeme

avizovat, že v průběhu dubna a května budeme realizovat výběrová řízení na obsazení

několika pracovních pozic. Jejich přesná specifikace bude zveřejněna na webu

a facebookových stránkách MAS Radbuza v průběhu dubna.

mailto:info@mas-radbuza.cz
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