Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2015
Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje
(MAP)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice

Materiál zpracoval:

Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice

Důvodová zpráva:
Informace o MAS, historie:
MAS - místní akční skupina, je to další cesta pro čerpání evropských dotací a sdružení místních
aktivních podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Místní akční skupina (dále MAS) je na
politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracují
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních
prostředků. MAS postupují ve své činnosti a řízení dle metody LEADER. Metoda LEADER je
založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a
podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní
nebo evropskou politickou mocí shora. V červnu roku 2012 byla v Kuřimi založena nová MAS s
názvem „Brána Brněnska“. Kromě ustálení členské základny, výběru loga MAS, proběhlo i podání
žádosti o dotaci ze SZIF (Státního zemědělského fondu) na Osvojování dovedností, podání žádosti ze
SZIF z projektů spolupráce (další informace v článku Technické Mateřské školky) a žádost o dotaci na
tvorbu ISÚ (Integrovaná strategie území) z JMK (Jihomoravského kraje).
Adresa:
MAS Brána Brněnska, o. s.
Jungmannova 968, 664 34
IČ:
22712372
Založení:
7. 6. 2012
Současné informace o dění v MAS:
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V průběhu jara 2015 pracovala MAS s mateřskými školami z celé MAS v projektu Technické školky.
Projekt byl završen v měsíci květnu a červnu 2015 závěrečnou konferencí v Boskovicích a
prezentacemi jednotlivých školek z celého projektu. Byl pořízen i krátký film o projektu vizte odkaz
<http://branabrnenska.cz/> - přímo na hlavní stránce. Koncem měsíce června odevzdala MAS na
SZIF žádost o proplacení dotace související s tímto projektem. Dotaci ze SZIF obdrží MAS zřejmě do
konce roku 2015. Následně proběhne i vyúčtování této dotace s městem Kuřim a s dalšími partnery v
projektu.
Další projekt, kterého se MAS zúčastnila, byl projekt Místní akční skupiny jako platformy pro různé
aktivity regionálního rozvoje. Projektu se účastnilo celkem 5 místních akčních skupin, z toho 3 místní
akční skupiny, které mají zkušenosti z minulých plánovacích období. Smyslem projektu bylo získat
zkušenosti s praktickým fungováním místních akčních skupin, například v oblasti vypisování výzev na
dotace, hodnocením a výběrem projektů v rámci těchto výzev atd. V projektu jsme vydali stručnou
informační brožurku, vizte odkaz <http://branabrnenska.cz/mistni-akcni-skupiny-jako-platformy-proruzne-aktivity-regionalniho-rozvoje/>.
Nutná podmínka k tomu, aby samotná MAS mohla rozdělovat dotace za období 2014 -2020 je
standardizace a schválení strategického plánu MAS (SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje). MAS zajistila zapsání svých nových stanov a orgánů MAS do rejstříku zapsaných spolků.
MAS splnila i další podmínky MMR a SZIF, zveřejnění informací na webu, doložení ověřených podpisů
všech členů výborů z MAS a další. Následně byla podána na SZIF žádost o schválení standardizace
MAS. Během srpna 2015 budou k dispozici připomínky ze SZIF.
MAS Brána Brněnska se podařilo dostat se mezi 50 MAS, které mohly mít předběžně posouzenu
kvalitu své SCLLD. Ministerstvo pro místní rozvoj si na tento projekt pozvalo externí firmu, která
ohodnotila naši strategii průměrnou známkou 3,4 z možných 4. V červenci proběhlo jednání s
ministerstvem a hodnotitelskou firmou, kde s manažery MAS ústně probírali obsah strategie a
strategie byla hodnocena jako velmi dobrá ve srovnání s ostatními předanými strategiemi. V průběhu
léta bude ještě SCLLD MAS Brána Brněnska dopracována a následně finálně odeslána na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekty MAS Brána Brněnska, z.s. 2013 - 2015
Účel podpory

rok

Získávání dovedností pro MAS Brána
Brněnska
Integrovaná strategie území
Technická pomoc MMR
Technické školky
Podpora MAS
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů

2013 2014
2014
2014
2014
2015
2014 2015

výše dotace
v Kč
500 000

výše dotace
v%
100

zdroj
SZIF

50 000
362 990
1 516 230
150 000
268 800

50
100
90
70
80

JmK
MMR
SZIF
JmK
SMS

Informace k MAP (Místním akčním plánům):
Průběžná výzva na získání dotace pro vytvoření MAP bude vyhlášena v srpnu 2015 v rámci PO3 OP
VVV. Oprávněnými žadateli budou obce s rozšířenou působností (ORP), svazky obcí (DSO,
mikroregiony) či MAS. Žádosti bude možné podávat do konce roku 2016. Realizace projektů MAP
bude probíhat vždy minimálně 12 a maximálně 24 měsíců, MAS výše spolufinancování 0 %, obce a
DSO výše spolufinancování 5 %.
MAP bude zpracován na období 1 roku. Územím pro zpracování MAP bude území ORP. Rozdělení
území + žadatele MAP musí schválit Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK) - materiál bude připraven na její nejbližší zasedání (25. 9. 2015).
Projekty MAP budou rozděleny do tří kategorií: preMAP, MAP a MAP+. To, zda bude na daném území
zpracování preMAP nebo MAP si zvolí žadatel podle situace v území daného ORP (stavu fungování
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lokálních partnerství, komunikačních platforem apod.); MAS Brána Brněnska doporučuje pro ORP
Kuřim kategorii MAP.
Vyhlášení výzvy z MŠMT:
datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2015
datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015
průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015, 1. 2. 2016, 1. 5. 2016, 1. 8. 2016, 31. 12.
2016
V rámci zpracování MAP bude vytvořen řídící výbor (pro schvalování MAP) a pracovní skupiny
(fyzické zpracování MAP). Odborným garantem MAP bude systémový projekt (metodická podpora
zpracovatelům MAP - konzultace, poradenská činnost, vzdělávání, metodická pomoc při zpracování
MAP) - v každém kraji vznik Metodického regionálního centra (řízené MŠMT).
Pro čerpání dotací (škol) z IROP bude nutné vypracovat Strategický rámec MAP do roku 2020 (hlavní
výstup preMAP). Žadatelé z území ORP, pro které nebude zpracován MAP, nebudou a priori
vyloučeni z možnosti podávat projekty s finanční podporou OP VVV (individuální projekty koncepční,
tematické partnerství a sítě, šablony), ale pro některé oblasti dotací bude nutné pro školy mít MAP
vytvořen.
MAP by měl být zpracováván zjednodušeně ve 2 základních krocích - 1) analýza území, stanovení
potřeb a priorit a 2) rozpracování priorit do formy opatření (tj. jak dosáhnout kýženého stavu, resp. jak
vyřešit problémy v daném území).
Financování projektů MAP - uznatelné náklady projektu vzniknou od doby, kdy projekt projde fází
přijatelnosti. V rámci projektu - zjednodušené vykazování - pouze mzdové náklady + paušální max.
40 % z těchto mezd jako uznatelné náklady (nebude vykazováno v monitorovacích zprávách,
kontrolováno bude pouze při případných kontrolách na místě nebo při kontrole z MF). Příprava
projektu není uznatelný náklad. Monitorovací období bude trvat 3 měsíce (zjednodušená forma
vykazování výdajů). Nositelům projektu bude na realizaci projektu poskytnuta na počátku zálohová
platba (předpokládá se 30 % nákladů). Dále proběhne seminář pro žadatele a příjemce v době
vyhlášení výzev. U kategorie MAP je minimální dotace 1 mil. Kč a max. 4 mil. Kč.
Pokud bude žadatelem o projekt MAP ORP musí zapojit 70 % škol na území SOORP, jejichž je
zřizovatelem + 70 % škol na území SO ORP, jejichž zřizovateli jsou jiné subjekty (soukromé školy,
církevní školy, ZUŠ apod.). Pokud je žadatelem MAS nebo DSO/mikroregion musí být do projektu
zapojeno 70 % škol na území ORP. Osloveny musí být všechny školy v ORP.
Projektem bude podpořeno:
·
Vytvoření pracovního týmů (např. zaměstnanec MAS, zaměstnanec z ORP školství, pověřený
radní, tajemník, ředitelé škol, učitelé ze škol, zaměstnanci z volnočasových aktivit, možnost
zajištění místa asistenta pedagoga, školního psychologa, doučování dětí a další);
·
Režijní výdaje;

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e zpracování Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje
prostřednictvím MAS Brána Brněnska.
Termín plnění: 31. 12. 2015 (TAJ)
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