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dnikatele, ovšem na podzim je avizované vyhlá

torií. 

ř  CzechInvestu nabízí možnost konzultací. Další 

tranovice.org do 25. června t.r. Následně budou 
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období v oblasti vzdělávání (pod
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komunitně vedeného místního 
zaměřuje na rozvoj klíčových k
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• První dotaz byl směřová
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aní ředitelky odboru přípravy strategie a řízení 
krátce ředitelka MAS Pobeskydí, z. s. představila 

odpora OP VVV přes MAS nebude, vzdělávání M
ytovat animační a podpůrné činnost pro školy v O
o rozvoje MAS Pobeskydí (priorita Školství a 
 kompetencí, inkluzivní vzdělávání, komunitní ro
ělávání pro veřejnost je zahrnuto do priority Chuť b
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ř ván k problematice Místních akčních plánů (MAP).
právních obvodů obcí s rozšířenou působnosti. 
ná domluva v území, tak aby bylo celé území pokry
t regionální stálá konference. Dále doplnila, že do 
vrhu metodiky 75%) z dotčeného území. Všechn
dice, jejíž zveřejnění se očekává v nejbližší době. 
S Pobeskydí doplnila, že MAS Pobeskydí má 
ístních akčních plánů ORP Havířov, Třinec
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ě ne dotazníkové šetření 
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. června 2015 na mail 



 

Seminář je akcí projektu „Aktiv
dotovaného z programu PORV

 

Zápis 

Operační program
 

Po prezentaci zástupce AOPK Č
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praktických příkladů řešení projek

Následovala formální diskuse a 
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• Zpevněné plochy pouze 
na dva projekty sídlení ze

• Návaznost na územní pl
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• Součástí způsobilých vý
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ram Životní prostředí (30. července 20

 ČR (Ing. Radim Jarošek) k operačnímu programu
t 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu násl
jektů dle podmínek OP ŽP zástupkyně SZKT, o. s (

a otázky zejména na možnosti podpory různorodý
mací vzešlých s diskuse: 

uze původní druhy dřevin (nejen pro ČR ale i dané

e zveřejnění „nákladů obvyklých opatření“ podle k
oporučení – zkontrolovat si výši celkových výdajů

oblasti krajinářské tvorby důležitá. Setkáváme 
adby „méně atraktivní“ původních druhů dřevin 

eřejného prostranství jednoduchým způsobem (
je pro projekty OP ŽP potřeba doložit příslu

uché projekty řešit v rámci vlastních výdajů. 

4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech nelze využít
elze vlastní podíl nahradit práci dobrovolníků. 

e do 10 % (cestní síť). V praxi velmi komplikované
 zeleň (financovat z OP ŽP) a zpevněné plochy (jin

plán. Lze provádět také na ucelených plochách u č
vybavenost. Není potřeba řešené plochy mít vyč

ýdajů je také základní koncept – studie systémů
 velikosti obce od 2-3 měsíců). V rámci projektu (O

t konkrétní krajinářské úpravy pro vybranou část

specifický cíl 4.3) – problém se zemědělskou půdo
ek, i když pás u silnice fakticky neorají a nevyuží
t krajinného prvku do 3 % výměry pozemku ne
 mohou protierozní ochranu a krajinotvorbu řešit z

práce v krajinotvorbě (vč. spolupráce zemědělců)

2015) 

u Životní prostředí se 
ledovalo představení 
(Ing. Iva Škrovová). 

dých projektů a aktivit. 
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ř slušnou dokumentaci. 
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é. Doporučení rozdělit 
iné zdroje). 

 určených pro bydlení, 
yčleněné jako veřejná 

ů sídelní zeleně (čas 
 (OP ŽP) lze zpracovat 

č st území, řešenou ve 

ůdou, zemědělci čerpají 
žívají. V zemědělském 
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Seminář je akcí projektu „Aktivity ŠOV Třanovice 2015“  
dotovaného z programu PORV MMR ČR. 

Ředitelka MAS Pobeskydí, z. s. představila úlohu MAS v příštím období v oblasti životního prostředí 
(podpora OP ŽP přes MAS je umožněna pouze na aktivity likvidace křídlatky v CHKO) a Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (související priority: Obnovitelné zdroje energie 
a šetrné nakládání se zdroji, Odpadové hospodářství, Nakládání s odpadními vodami, Kulturní krajina 
a příroda). 

Na závěr byly shrnuty základní informace. V rámci prioritní osy 4 jsou aktuálně vyhlášeny výzvy 
s podáváním žádosti od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015. Další vyhlášené výzvy a další informace jsou 
dostupné na stránkách www.opzp.cz. 

Regionální pracoviště AOPK ČR tj. Ostrava – SCHKO Poodří (celé MSK mimo CHKO Beskydy, 
Jeseník), Rožnov pod Radhoštěm - SCHKO Beskydy (území CHKO Beskydy) jsou sběrným místem a 
nabízí a doporučují konzultace k projektům OP ŽP (prioritní osa 4). 

Na závěr následovaly individuální konzultace se zástupci AOPK ČR a SZKT, o. s. 

 
Přílohy: prezenční listina, úvodní prezentace 
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vhodný nástroj (kalkulačk
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Ředitelka MAS Pobeskydí, z. 
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i bude dvoufázový. Nejprve budou přijímány žá

oře budou předkládány přílohy. Bohužel zatím s

tošní prvním kole. 

ěru žádosti k podpoře mohou být žádosti vylouče

 kritéria či přijatelnost. 

hlášena minimálně jednou ročně. Pokud žadatele
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č bude posuzováno finanční zdraví. Je již zveřejně

čka) pro výpočet není zatím zveřejněn. 

dý zemědělec ve vedení podniku, požadavek n

ých operacích na lesnictví) lze nalézt odpově

de na ně odpovězeno písemně. 

oradce upozornil, že je potřeba kromě podmínek

yplývajících ze zákona a příjmu plošných dotací. 

 s. představila úlohu MAS v příštím období v 

nitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

a lesnictví). Do diskuse se aktivně zapojili i pří

brána. 

lní konzultace a diskuse. 

í prezentace 

hlášené 1. kolo příjmu 

ůznorodých projektů a 

žádosti o dotaci a po 

 se neví, jaké přílohy 

čeny, pokud nebudou 

le nezvládnou připravit 

ř něna metodika, ovšem 

 na rozlohu lesů pro 

vědi ve specifických 

ek dotací projektových 

 oblasti venkovského 

dí (související priority: 

řítomní zástupci MAS 
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Po zahájení následovala prezent

Mgr. Lenkou Kauckou a soubě

různých aktivit i na administrativ

vzešlých s diskuse: 

• Nejbližší výzvy (relevan

přelomu října a listopadu

zamestnanost-2014-2020

• Dětské skupiny musí splň

• V rámci investiční prio

podnikatelských i nezisk

zaměstnanců obecních 

vnitra). 

• Podpora sociálního podn

cíle sociálního podnikán

položen dotaz k organiz

podrobné informace, v 

sociálním podniku více n

http://www.ceske-socialn

• Projekt může být max. 2

účastníka min. 40 hod. (u

20 hod. „klasické“ vzdělá

• Výběrová/zadávací řízen

vyhlášením (blíže příručk

• EU je (mezi jinými) vyža

úvazek (kompletně v rám

musí být registrováni – r

aktivity, řídicí orgán upo

Registrace cílové skupin

není zařazeno sankciono

• Pokud je žádáno o podp

registrována. 

• Aktivity zaměřené na 

pečovatelská služba či o

ivity ŠOV Třanovice 2015“  
V MMR ČR. 

ápis z diskuse u kulatého stolu 

o programu Zaměstnanost (10. září 2015

ntace operačního programu ředitelkou odboru pod

běžná diskuse. Byly řešeny otázky zaměřené n

tivní postupy OP Zaměstnanost. Uvádíme výběr 

ntní pro přítomné): aktuálně vyhlášena výzva n

du bude výzva na dětské skupiny (další výzvy ht

20) 

plňovat podmínky příslušné legislativy. 

riority 1.3 je podporováno vzdělávání zamě

kových. Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

 úřadů a zastupitelů) je zařazeno v prioritě 4.1 

dniku pouze organizace, jejichž hlavním cílem je 

ání). Nebude možno podporovat neziskové org

nizacím založených obcemi – ředitelka odboru

 diskusi zazněla podmínka, že obec nesmí m

 než 40 %. Obecné informace o sociálním podniká

lni-podnikani.cz/cz/, v každém kraji je zkušený kon

. 2letý, min. 1 mil. Kč, max. 10 mil. Kč; bagatelní 

 (u vzdělávacích aktivit může být max. 20 hod. e-le

ělávání) 

ení je potřeba konzultovat a nechat schválit poskyt

čka pro žadatele a příjemce) 

žadováno, aby zaměstnanci zapojení do projekt

ámci projektů i mimo); účastníci podpořených ak

registrace cílové skupiny. Obecně má platit pro v

pozorňoval EU na problém anonymních sociální

iny je povinná (návaznost na indikátory). Do aktuá

nování při nesplnění této podmínky. 

dporu sociálních služeb (dle příslušného zákona), 

 cílovou skupinu seniorů nebudou podporová

či obdobné služby mimo režim sociální služby. Řeš

2015) 

odpory projektů MPSV 

na podmínky podpory 

ěr stěžejních informací 

 na dětské kluby, na 

http://www.esfcr.cz/op-

ěstnanců organizací 

y (v jednání zařazení i 

(v gesci ministerstva 

je dosahování zisku (+ 

organizace, obce. Byl 

ru neměla k dispozici 

 mít v podporovaném 

kání jsou k nalezení na 

nzultant k této oblasti. 

ní podpora na jednoho 

learningu, zbývajících 

ytovatelem dotaci před 

ktu neměli více než 1 

aktivit (cílová skupina) 

 všechny podporované 

lních služeb (řeší se). 

uálně platných pravidel 

), musí být tato služba 

ány např. seniortaxi, 

Ř šit tyto služby sociální 



 

Seminář je akcí projektu „Aktivity ŠOV Třanovice 2015“  
dotovaného z programu PORV MMR ČR. 

podnikem nevnímá ředitelka odboru za vhodné (s ohledem na udržitelnost projektu i podniku, 

na cílové skupiny zaměstnanců atd.) 

• Neformální péče – dotaz na výčet podporovaných aktivit – ředitelka neměla dostatečné 

informace, s ohledem na časté dotazy na tuto oblast, se na tuto oblasti zaměří a pokusí se 

zjistit. 

Ředitelka MAS Pobeskydí, z. s. rovněž upozornila na úlohu místních akčních skupin v příštím období 

v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb a s přítomnými zástupci ostatních MAS byly diskutovány 

strategie CLLD v této oblasti. 

Do diskuse k operačnímu programu se aktivně zapojila ředitelka KAPA o.p.s. (rovněž představila 

aktivity organizace) a ředitel úřadu práce Frýdek-Místek (který se vyjádřil k dobré situaci na trhu práce 

a nízké nezaměstnanosti v okrese a potenciálu cílových skupin pro projekty programu v oblasti 

zaměstnanosti). 

Další dotazy lze posílat do 20. září na mail sov@tranovice.org. Následně budou hromadně přeposlány 

paní Kaucké. 

Na závěr byly shrnuty stěžejní informace a následovaly individuální konzultace a diskuse. 

 

Přílohy: prezenční listina, úvodní prezentace 


