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Za hlavní činnost MAS, a to nejen v letošním 
roce, lze považovat realizaci strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje na území 
Poličska. První výzvy k  podávání žádostí 
o  dotace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), Programu 
Rozvoje venkova (PRV) a operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OPZ) byly vypsány 
v loňském roce. V letošním roce již můžeme 
vidět výsledky v podobě prvních zrealizova-
ných projektů, které Vám představíme uvnitř 
tohoto čísla.
I v tomto roce byly vypsány nové výzvy IROP 
a PRV. S průběhem výzev, podanými a vy-
branými žádostmi Vás taktéž podrobně se-
známíme.
V loňském roce se místním akčním skupinám 
v  Pardubickém kraji podařilo se zástupci 
Pardubického kraje vyjednat dotační titul 
z POV, který umožňuje MASkám v Pardubic-
kém kraji vyhlašovat „mini“ výzvy na obnovu 
majetku obcí a neziskových organizací z řad 
členských organizací. V letošním roce se po-
dařilo rozšířit aktivity tohoto dotačního titulu 
i na pořízení vybavení pro obce a neziskové 
organizace, čehož žadatelé rádi využili.
Již od roku 2016 MAS realizovala projekt 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na úze-
mí Poličska, jehož podstatou byla tvorba 
strategického dokumentu rozvoje vzdělává-
ní. Doprovodnou, avšak velmi ceněnou ak-
tivitou projektu, bylo vzdělávání pedagogů 
MŠ a ZŠ, a to na témata, o které školy na úze-
mí samy projevily zájem. Vzdělávání probí-
halo vždy na území Poličska, a to zpravidla 

stalo se již tradicí, že tak jako většina z nás s končícím rokem bilancuje své celoroční 
počínání, i kancelář MAS sumarizuje aktivity, které v průběhu roku místní akční 
skupina buď sama realizovala nebo k jejich realizaci zásadním způsobem přispěla.
Rádi bychom, aby se zpravodaj MAS dostal do rukou nejen našim členům, part-
nerům či zájemcům o dotaci, ale aby přiblížil působení MASky i široké veřejnosti 
z území Poličska.

za hojné účasti. Tento projekt byl v březnu 
2018 po dvouletém trvání úspěšně ukončen. 
Na základě úspěšných realizací a dobrého 
ohlasu vypsalo MŠMT navazující výzvu Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II).
Od října 2018 je tedy MAS POLIČSKO z.s. 
realizátorem projektu MAP II a bude snahou 
odborného a realizačního týmu projektu vy-
užít dotační prostředky co možná nejefek-
tivněji, aby realizace projektu přinesla pro-
spěch každé ze zapojených škol.

Dovolte, abychom Vám popřáli klidné a šťastné vánoční svátky, do nového roku 2019 
pevné zdraví, spoustu radostných okamžiků v kruhu Vašich nejbližších a dostatek sil, které 
Vám pomohou uskutečnit všechna Vaše přání.                                   Tým zaměstnanců kanceláře 

MAS POLIČSKO

Pf 2019

Úspěšnou spolupráci se školami na území se 
daří rozvíjet i prostřednictvím poradenství, 
které MAS školám poskytuje v souvislosti 
s realizací jejich individuálních projektů (tzv. 
šablon). Zatímco se projekty z 1. vlny šablon 
úspěšně chýlí ke konci či již byly ukončeny, 
nastupuje 2.vlna (tzv. šablony II) a nás velmi 
těší, že školy, které již zrealizovaly první pro-
jekt, mají zájem pokračovat v realizaci. To je 
důkazem, že projekty mají pro školy smysl 
a výrazně jim pomáhají co se týče personál-
ní podpory, získávání finančních prostředků 
na vzdělávání pedagogů i financování mi-
moškolních aktivit.
Vážení členové, partneři, čtenáři, věříme, že 
Vás zpravodaj zaujme a naleznete v něm pro 
Vás zajímavé informace. 

Vážení čtenáři,

VZDĚLÁVÁNÍPROJEKTY A DOTACE SPOLUPRÁCE

ZPRAVODAJ
MAS 
POLIČSKO

 O Masce
 Projekty PRV

 Projekty IROP
 Projekty OPZ

 Malý LEaDER pro Poličsko
 spolupráce se školami

Listopad 2018
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Co se je u nás nového… Výzva Programu rozvoje venkova 2/2018
Ke dni 15.2.2018 skončilo volební období všech volených orgánů MAS, a to:

 − Programového výboru ( 3leté funkční období)
 − Výběrové komise ( roční funkční období)
 − Kontrolní komise (3leté funkční období)

Dne 12.2.2018 bylo valnou hromadou MAS POLIČSKO z.s. schváleno nové složení těchto 
orgánů. Od 16.2.2018 se orgány MAS scházejí v tomto složení:

Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise

9 členů 9 členů 5 členů

Město Bystré Obec Pomezí Obec Oldřiš

Město Polička Obec Borová Obec Telecí

Obec Korouhev Obec Kamenec u Poličky    1.ZO ČsOP Polička

Městys svojanov svazek obcí aZass CH 3000 s.r.o.

Květná Zahrada, z.ú. Pontopolis z.s. ZD Březiny

svatojosefská jednota Polička z.s. Oblastní charita Polička  

aGRO VYsOČINa BYsTRÉ a.s. aGRONEa a.s. Polička

MEDEsa s.r.o. ELEKTRO ŠUDOMa, s.r.o

agrodílna Oldřiš, s.r.o. I.aGRO Oldřiš a.s.

Výzva PRV 2/2018 byla vyhlášena dne 20.4.2018. Celková alokace 
výzvy činila 7.993 867 Kč. Příjem žádostí probíhal od vyhlášení 
výzvy do 25.5.2018.

Výzva byla vyhlášena pro následující Fiche

Číslo 
Fiche

Název Fiche
Alokace  
pro výzvu 2/2018 

F6 Rozvoj zemědělského podnikání 688 970 Kč

F7 Lesnická infrastruktura 4.500 000 Kč

F8 Podnikání na venkově 2.604.897 Kč

F9
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

200 000 Kč

V rámci příjmu žádostí bylo zaregistrováno 12 žádostí o dotaci 
s celkovým finančním požadavkem na dotaci ve výši  7.058 953 Kč. 
Po ukončení příjmu žádostí MAS prováděla kontrolu formálních 
náležitostí a přijatelnosti.

Vybrané žádosti o podporu

FICHE 6 – Rozvoj zemědělského podnikání

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace Výše požadované 
dotace

1. I. aGRO  
Oldřiš a.s. Radličkový podmítač Oldřiš 197 400,00 Kč 

2.
Ing. Michal  
andrle stroje na sklizeň pícnin Oldřiš 231 569,00 Kč 

3. Michl Milan Pořízení zemědělské 
techniky Korouhev 222 000,00 Kč 

CELKEM 650 969,00 Kč

FICHE 7 – Lesnická infrastruktura

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace Výše požadované 
dotace

1. Město Polička

Rekonstrukce LC Borovská 
hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. 
Borová u Poličky a Pustá 
Rybná

Borová u Polič-
ky a Pustá 
Rybná

4 137 750,00 Kč 

CELKEM 4 137 750,00 Kč

FICHE 8 – Podnikání na venkově

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace Výše požadované 
dotace

1. MVDr.  
Gabriela Zajícová

Nákup rentgenového pří-
stroje včetně příslušenství Polička 220 500,00 Kč 

2. METaPOL  
spol. s r.o.

Rozšíření technologického 
vybavení společnosti 
METaPOL spol. s r.o.

Pomezí 675 000,00 Kč 

3. aGRODÍLNa  
Oldřiš, s.r.o. svářecí stroj na hliník Oldřiš 55 784,00 Kč 

4. ELEKTRO  
ŠUDOMa, s.r.o.

Pořízení vysokozdvižného 
vozíku svojanov 224 550,00 Kč 

5. FLÍDR  
plast s.r.o.

Nákup vybavení pro 
údržbu nástrojů Široký Důl 405 000,00 Kč 

CELKEM 1 580 834,00 Kč

Seznam přijatých Žádostí o podporu v rámci 
Výzvy MAS č.2/2018 Programu rozvoje venkova

FICHE 6 – Rozvoj zemědělského podnikání

Název žadatele Název projektu Místo realizace 

Michl Milan Pořízení zemědělské techniky Korouhev

I.aGRO Oldřiš a.s. Radličkový podmítač Oldřiš

Ing. Michal andrle stroje na sklizeň pícnin Oldřiš

Ing. Josef Dvořák Zemědělská technika Telecí

aGRO VYsOČINa BYsTRÉ 
akciová společnost

Modernizace technického vybavení pro 
ošetřování travních porostů

Bystré u Poličky

FICHE 7 – Lesnická infrastruktura

Název žadatele Název projektu Místo realizace 

Město Polička Rekonstrukce LC Borovská hlavní 
a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky 
a Pustá Rybná

Borová a Pustá Rybná

FICHE 8 – Podnikání na venkově

Název žadatele Název projektu Místo realizace 

MVDr. Gabriela Zajícová Nákup rentgenového přístroje včetně 
příslušenství

Polička

aGRODÍLNa Oldřiš, s.r.o. svářecí stroj na hliník Oldřiš

FLÍDR plast s.r.o. Nákup vybavení pro údržbu nástrojů Široký Důl

ELEKTRO ŠUDOMa, s.r.o. Pořízení vysokozdvižného vozíku svojanov

FLÍDR s.r.o. Nákup digitálního mikroskopu k měření 
svárů a odsávané digestoře pro přípravu 
vzorků

Široký Důl

METaPOL spol. s r.o. Rozšíření technologického vybavení 
společnosti METaPOL spol. s r.o.

Pomezí

FICHE 9 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Název žadatele Název projektu Místo realizace 

Nebyla podána žádná žádost.

  
Podmínky přijatelnosti a formální náležitosti splnilo 11 žádostí 
o podporu, které postoupily k věcnému hodnocení. Součástí 
věcného hodnocení žádostí byly již tradičně prezentace projektů 
na místě realizace před výběrovou komisí, které se uskutečnily 
v červenci. Následně výběrová komise žádosti obodovala a sta-
novila jejich pořadí. Výběr žádostí následně potvrdil programový 
výbor MAS. Dne 27.8.2018 byly vybrané žádosti zaregistrovány 
na regionálním odboru SZIF.

Výsledky projektu :
V rámci projektu byl pořízen těžký polní 
traktor výkonové třídy 250–330 HP, rozme-
tadlo statkových a vápenatých hnojiv, žací 
lišta a oboustranný obracecí pluh.  Poříze-
ním těchto investic došlo vedle zvýšené 
produktivity k dalším příznivým efektům, 
jako je hospodárnější využití pohonných 
hmot, snižování provozních nákladů a tím 
zvýšení finančního efektu na straně výnosu 
celého podniku.

Fiche č. 10 Technika do lesů
Název projektu:  Hydraulický shrnovač 
lesního klestu
Žadatel:  Město Polička
Místo realizace: Pomezí
Celkové výdaje projektu: 208 120,00 Kč 
Výše dotace:  86 000,00 Kč
Výsledky projektu:
Pořízením hydraulického shrnovače lesní-
ho klestu se výrazně  urychlí úklid klestu 
na větších holinách po mýtní nebo kala-
mitní těžbě. 

Zrealizované projekty Výzvy 1/2017 
Programu rozvoje venkova

Jak již bylo zmíněno v úvodním člán-
ku, v tomto roce se podařilo zrealizo-
vat první projekty podpořené ve výzvě 
1/2017. 

Fiche č. 6 Rozvoj zemědělského podnikání
Název projektu:
Pořízení zemědělských strojů
Žadatel:  AGRONEA a.s. Polička
Místo realizace: Polička, Pomezí
Celkové výdaje projektu: 6 968 390,00 Kč
Výše dotace: 2 205 000,00 Kč

Zrealizované projekty 

Fiche č. 6 — Rozmetadlo Fiche č. 6 — Pluh Fiche č. 10 — Hydraulický shrnovač

Od 1.10.2018 se rozrostl počet kmeno-
vých zaměstnanců kanceláře MAS o paní 
Petru Jílkovou, která byla přijata do pra-
covního poměru jako projektový mana-
žer projektu MAP II. Paní Petra Jílková 
má za sebou dvouleté působení v pozici 
manažera projektu MAP I, který byl zpra-
cováván pro území Vysokomýtska, a dlou-
hodobě spolupracuje s MAS jako statu-
tární zástupkyně člena MAS – Pontopolis 
z.s.  Z důvodu vzniku pracovního poměru 
v MAS POLIČSKO byla pro zastupování 
spolku Pontopolis z.s. zplnomocněna paní 
Simona Cacková, která bude Pontopolis 
zastupovat na jednáních valné hromady 
a výběrové komise.Vysvětlivky:

Obce, svazky obcí

Neziskové organizace

Podnikatelé a zemědělci

Fiche č. 6 
Polní traktor

Školení  pro žadatele proběhlo 26.4.2018.
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K datu vydáním zpravodaje byly zreali-
zovány také první projekty podpořené 
ve výzvách IROP roku 2017.

1.výzva MAS POLIČSKO z.s.–IROP–Bezpečnost 
dopravního provozu – O CLLD 1 –I
Název projektu:
Chodník mezi školou a jídelnou, Pomezí
Žadatel:  obec  Pomezí
Místo realizace: Pomezí
Celkové výdaje projektu: 2.621 230,46 Kč
Výše dotace: 2.490 168,94 Kč

Výsledky projektu:  
Výstavbou chodníku došlo ke zvýšení bez-
pečnosti veškerého pohybu a orientace 
všech chodců kolem silnice II/363 v Pome-
zí, a to především mezi základní školou, 
školní jídelnou a mateřskou školou.

2. výzva MAS POLIČSKO z.s.–IROP–Zvýšení kvali-
ty a dostupnosti sociálních služeb – O CLLD 3 –I
Název projektu:
Provozní zázemí pečovatelské služby 
Dolní Lhota
Žadatel:  Svazek obcí AZASS
Místo realizace: Dolní Lhota
Celkové výdaje projektu: 2 406 121,12 Kč
Výše dotace: 1 360 173,23 Kč

Výsledky projektu:
Rekonstrukci části staršího objektu v jed-
né z členských obcí Svazku obcí AZASS 
– Svojanově, místní části Dolní Lhota do-
šlo k vytvoření odpovídajícího zázemí pro 
zaměstnance pečovatelské služby pro klien-

ty z obce Svojanov a okolních obcí a tím 
rozšíření jejího rozsahu, obsahu a kvality. 

4.výzva MAS POLIČSKO z.s.–IROP–IZS – O 
CLLD 5 –I
Název projektu:
Zásahové vozidlo pro JSDH Svojanov
Žadatel:  Městys Svojanov
Místo realizace:  Svojanov
Celkové výdaje projektu: 945 573 Kč
Výše dotace: 898 294,35 Kč

Výsledky projektu:
Realizace projektu bude mít pozitivní do-
pad na akceschopnost JSDH, která bude 
v  zimním období schopná poskytnout 
pomoc v místech postižených námrazou 
nebo nadprůměrnými sněhovými srážka-
mi. Za pomoci nového automobilu bude 
možno zajistit evakuaci obyvatel, nouzové 
zásobování postižených oblastí a sjízdnos-
ti komunikací při pádu stromů a jiných pře-
kážek na komunikacích.

Název projektu:
Pořízení dopravní automobilu 
pro JPOIII Pomezí
Žadatel:  Obec Pomezí
Místo realizace:  Pomezí
Celkové výdaje projektu: 996 111,93 Kč
Výše dotace: 946 306,33 Kč
Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je vybavení JSDH Po-
mezí technikou odpovídající svou kvalitou 
a stavem potřebám vyplývajícím z územ-

ní působnosti jednotky. Jednotka se tak 
stala akceschopnější a bude moci lépe 
plnit úkoly jí svěřené. Bude zajištěna při-
pravenost jednotky k řešení mimořádných 
událostí vyvolaných atmosférickými vlivy 
ve vazbě na změny klimatu, především 
problém se sněhovými srážkami a masiv-
ní námrazou. 

Zrealizované projekty ve výzvách 
IROP 2017

Výzvy IROP 
v roce 2018 Animace škol  
Dne 13.6.2018 bylo vyhlášeno 5 plánovaných výzev IROP 
pro rok 2018:

 − 5. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního 
provozu – O CLLD 1 – II. 

 − 6. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP –Vzdělávání – O CLLD 2 – I. 
 − 7.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zvýšení kvality a dostup-

nosti sociálních služeb – O CLLD 3 – II. 
 − 8.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání – O  
CLLD 4 –II.

 − 9. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS – O CLLD 5 –II.

Příjem žádostí probíhal prostřednictvím systému 
MS2014+ do 31.8.2018. 

Přehled zaregistrovaných žádostí o podporu

5. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu 
– O CLLD 1 – II. 

Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

Obec Kamenec 
u Poličky

Chodník v obci Kamenec 
u Poličky – I. etapa Kamenec u Poličky 4 346 934,00 Kč

6. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP –Vzdělávání – O CLLD 2 – I.
Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

Nebyla zaregistrovaná žádná žádost o podporu.

7.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb – O CLLD 3 – II.

Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

Oblastní charita 
Polička

Pořízení automobilů 
pro Oblastní charitu 
Polička za účelem rozšíření 
terénních sociálních služeb 
na území Mas Poličsko

Polička 1 343 053,00 Kč

svazek obcí aZass Zázemí pečovatelské služby 
sádek sádek 1 900 000,00 Kč

svazek obcí aZass Zázemí pečovatelské služby 
stašov stašov 1 900 000,00 Kč

svazek obcí aZass Zázemí pečovatelské služby 
Rohozná Rohozná 1 900 000,00 Kč

8.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání – O CLLD 4 –II.
Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

Květná Zahrada, z.ú. Zásobní sklep – Květná Květná 1 171 483,00 Kč

9. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS – O CLLD 5 –II.
Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

Městys svojanov Věcné prostředky pro JsDH 
svojanov svojanov 105 698,90 Kč

Obec Trpín Pořízení dopravního automo-
bilu pro JPOIII Trpín Trpín 1 075 362,33 Kč

Po ukončení příjmu žádostí proběhla administrativní kontrola. Bě-
hem administrativní kontroly byla ze strany žadatele stažena jedna 
žádost o podporu podaná v 7. výzvě a jediná žádost o podporu  
podaná v  5. výzvě  nesplnila kritéria formálních náležitostí a při-
jatelnosti a byla ukončena její administrace. Žádosti, které splnily 
podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, budou postoupeny 
věcnému hodnocení výběrovou komisí, poté o jejich výběru rozhod-
ně programový výbor. Předpokládáme, že v průběhu prosince 2018 
budou vybrané žádosti předány k závěrečnému ověření způsobilosti 
na Centrum pro regionální rozvoj.

Poradenství pro základní a mateřské školy při administraci 
„šablon“
Již třetím rokem probíhá aktivní spolupráce MAS se základními a ma-
teřskými školami v území Poličska při administraci projektů zjed-
nodušeného vykazování (tzv. šablon). Podpora spočívá především 
v asistenci při zpracování žádosti v systému MS2014+, poradenství 
při realizaci šablon a také při zpracování průběžných a závěrečných 
monitorovacích zpráv o realizaci. Bezplatného poradenství ze strany 
MAS využilo v první vlně šablon 16 mateřských a základních škol. 
Celková suma podpořených žádostí činí více než 6 mil. Kč. Finanční 
prostředky byly čerpány především na platy školních asistentů, chův, 
popř. školních speciálních pedagogů. Dále byla dotace využita k dal-
šímu vzdělávání pedagogů v oblastech, které si jednotlivé školy samy 
stanovily a také k extrakurikulárním (mimoškolním) aktivitám jako 
jsou čtenářské kluby, kluby zábavné logiky, doučování a přípravám 
na vyučování. V několika případech školy využily dotační prostředky 
i pro odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

ŠABLONY II
V únoru 2018 vyhlásilo MŠMT výzvu ŠABLONY II.  V březnu MAS 
uspořádala seminář pro žadatele. Příjem žádostí bude trvat do 28. 
června 2019 a mezi způsobilými žadateli jsou nejen MŠ, ZŠ a spe-
ciální školy, ale i základní umělecké školy, střediska volného času, 
školní družiny a školní kluby. Nové šablony stejně jako ty před-
chozí cílí především na další vzdělávání a vzájemnou spolupráci 
pedagogických pracovníků, personální podporu (školní asistenti, 
chůvy, školní speciální pedagogové, školní sociální pedagogové, 
školní psychologové ), podporu žáků ohrožených školních neú-
spěchem a také rozvoj mimoškolních aktivit.
Do této chvíle využilo výzvy Šablony II 8 škol, 1 ZUŠ a 1 SVČ. Vět-
šina z nich začala realizovat projekt se začátkem školního roku. 
Ve výzvě Šablony II jsou do této chvíle za pomoci MAS podány žá-
dosti ve výši téměř 6 mil. Kč. Hlavní podmínkou pro realizaci pro-
jektu ve výzvě Šablony II je ukončená realizace projektu Šablony I.

Výzva  Integrovaný 
záchranný systém 
– nové možnosti 
pro jednotky SDH  

SSe změnou specifických pravidel výzvy 
Integrovaný záchranný systém v roce 2018  
byl jednotkám SDH obcí ( JPO II a JPO III)  
podstatně rozšířen výběr pořizované techni-
ky a vybavení. Pro obce na území ORP Polič-
ka jsou definována rizika orkánů a větrných 
smrští, sucha, nadprůměrných sněhových 
srážek nebo extrémních mrazů. K odstraňo-
vání důsledků těchto klimatických jevů jsou 
stanoveny následující normativy vybavení, 
na které je možné žádat:

 − velkokapacitní požární cisterna na do-
pravu vody 

 − cisterna na  pitnou vodu (provedení 
kontejner/přívěs/automobil)

 − hadicový kontejner/přívěs 
 − mobilní skládací velkoobjemové nádrže 

na vodu(min. objem 10 m3)
 − mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA 1
 − sada baterií s min. kapacitou 4 kWh, 
fotovoltaická dobíječka baterií s výko-
nem min. 1000 Wp a měnič 12V/230V 
(alternativně k elektrocentrále)

 − osvětlovací souprava 
 − ruční radiostanice na frekvenci požární 

ochrany (souprava 3 až 6 ks)
 − ponorné čerpalo (čerpání ze studní) 
 − soupravy pro nouzové zastřešení obyt-
ných budov, plachty, stavební dřevo 
a prostředky pro výztuže a statistické 
zpevnění budov (kontejner s nosičem 
kontejneru/přívěs)

 − souprava prostředků pro odstraňování 
spadlých stromů (motorová pila, klad-
kostroj, výsuvné žebříky, lana apod.)

 − polní kuchyně s kapacitou 50 - 150 stra-
vovaných osob/den 

 − terénní čtyřkolka včetně sněžných pásů 
a přívěsný vozík k čtyřkolce pro její převoz

 − velkokapacitní stan pro evakuační stře-
disko obyvatelstva a dočasným ubyto-
váním (kontejner/přívěs)

MAS POLIČSKO z.s. i nadále nabízí bezplatné poradenství při administraci 
šablon nejen školám, které již šablony realizují, ale i novým zájemcům 
z území, kteří se rozhodnou žádat o dotaci ve výzvě ŠABLONY II.
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MAS POLIČSKO byla v období od 1.4.2016 
do 31.3.2018 nositelem projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání na území 
MAS POLIČSKO z.s. (MAP). Výzva na re-
alizaci Místních akčních plánu byla vy-
hlášená Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
Reakce na realizaci MAP I byly velmi příz-
nivé, zejména pak aktivity konané v rámci 
Akčního plánu se těšily velké účasti. Jed-
nalo se semináře, workshopy, exkurze, 
praktické výcviky a další.
V květnu letošního roku MAS POLIČSKO 
podala žádost o  dotaci v  rámci výzvy 
na realizaci Místních akčních plánů II. Žá-
dost byla podpořena a dne 1.10.2018 byla 
zahájena realizace Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČ-
SKO II (MAP II). Projekt bude realizován 
v průběhu čtyř let.
MAP II je stejně jako MAP I prioritně za-
měřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a školní-
ho vzdělávání, zájmového a neformálního 
vzdělávání. Hlavním přínosem realizace 
projektu je budování a rozvoj komunikace 
mezi aktéry, kteří ovlivňují oblast vzdělávání 
na území MAS POLIČSKO.
Ke spolupráci na projektu byli osloveni 
všichni aktéři z území, kteří ovlivňují oblast 
vzdělávání. Jedná se tedy o zřizovatele, ře-
ditele a pedagogy školských zařízení a zá-
stupce neformálního vzdělávání.  Do toho-
to projektu je možné se zapojit kdykoliv 
v průběhu realizace prostřednictvím MAS 
POLIČSKO z.s.

Projekt je tvořen čtyřmi povinnými 
aktivitami: 
1. Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace a monitoring MAP
4. Implementace MAP

Plánování, organizování a řízení všech výše 
uvedených aktivit je v kompetenci reali-
začního a odborného týmu.
Realizace projektu je stejně jako u MAP 
I zajištěna činností Řídícího výboru, který 
složen ze zástupců aktérů ovlivňujících ob-
last vzdělávání.
V rámci projektu budou vytvořeny čtyři 
pracovní skupiny, které se budou přímo 
podílet na tvorbě MAP II.
Jedná se o pracovní skupinu matematic-
ké gramotnosti, čtenářské gramotnosti 
a pracovní skupinu pro rovné příležitosti. 
Nadřazenou skupinou pak je pracovní sku-
pina financování. Členy těchto pracovních 
skupin budou opět zástupci aktérů ovliv-
ňujících oblast vzdělávání z území. K účas-
ti na pracovních skupinách byli osloveni 
na úvodním workshopu, který se konal 
25.10.2018.
Každá z pracovních skupin se bude setká-
vat čtyřikrát do roka. Do některých pracov-
ních skupin budou přizvání lektoři, místní 
lídři či odborníci a tyto pracovní skupiny 
pak budou otevřené pro širokou veřejnost.
Výstupy z pracovních skupin, řídícího vý-
boru i z místního šetření v území budou 
sloužit k plánování aktivit v rámci imple-
mentační části. Opět se uskuteční několik 
vzdělávacích seminářů, exkurzí, praktic-
kých výcviků a workshopů. Konkrétní ak-

tivity budou vždy voleny na základě zjiště-
ného zájmu z území a budou pravidelně 
aktualizovány prostřednictvím Ročního 
akčního plánu. Roční akční plán je vždy 
schvalován na školní rok s přesahem mě-
síců před a po tomto období.
Konkrétní aktivitou v rámci implementa-
ce, která je plánována je konference škol, 
během které budou mít možnost všechna 
školská zařízení na Poličsku prezentovat 
své aktivity. Konference budou celkem 
dvě, kdy první je plánovaná na rok 2020 
a druhá v roce 2022. Obě se uskuteční 
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Důležitým výstupem projektu bude aktu-
alizace Strategického rámce MAP II. Sou-
částí Strategického rámce je seznam pro-
jektových záměrů jednotlivých školských 
zařízení z území. Každá investice zařazená 
se Strategického rámce MAP je podlože-
ná potvrzením potřebnosti a využitelnosti 
dané investice do infrastruktury ve vzdělá-
vání a je tedy podložena souhlasem zřizo-
vatele. Zařazení dané investice do SR MAP 
je mnohdy podmínkou k získání finančních 
prostředků i z jiných dotačních titulů.
Všechny informace, výstupy, pozvánky 
a zápisy týkající se realizace MAP II budou 
pravidelně zveřejňovány na: 
www.maspolicsko.cz a FCB profilu: MAP 
II Poličsko. Případné dotazy či náměty  
můžete zasílat na: info@maspolicsko.cz, 
map@maspolicsko.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území MAS POLIČSKO z.s.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území MAS POLIČSKO z.s.

V roce 2017 byly místní akční skupinou 
vyhlášeny dvě výzvy z OP Z v oblastech 
sociálních služeb a zaměstnanosti. 
MAS následně i MPSV ČR podpořily v ob-
lasti sociálních služeb 2 projekty.

Projekt Oblastní charity Polička – Roz-
šíření poskytování služeb občanské 
poradny
 je určen pro klienty v  oblasti Poličska 
a Bysterska. Tento projekt je tříletý a do-
tace je čerpána na financování provozních 
výdajů spojených s rozšířením této sociál-
ní služby v území. Realizace byla započata 
v září 2018. Prvotní aktivitou je odborné 
zaškolení nového pracovníka poradny 
v oblasti odborného sociálního poraden-
ství. Poté bude zřízeno nové kontaktní mís-
to poradny v Bystrém a rozšíření provozní 
doby poradny v Poličce. 

Projekt  žadatele Květná Zahrada, z.ú.  
– Prostupné zaměstnávání
Projekt je určen osobám mladším 30 let 
a ve věkové kategorii 50+, které nejsou 
v zaměstnáné, ve vzdělávání nebo v pro-
fesní přípravě a  pro osoby s  kumulací 
hendikepů na trhu práce. Cílem projektu 
je trvale umístit osoby z cílových skupin 
na trh práce. Realizace projektu byla za-
hájena k 1.1.2018 a skončí k 31.12.2019.
Projekt Prostupné zaměstnávání nebyl 
v  této podobě dosud v  ČR realizován. 
Komplexní přístup pokrývá všechny po-
třeby cílové skupiny a zapojuje do práce 
s  nimi lokální partnery, ať už na  úrovni 
státní správy (úřad práce), vzdělávacích 
institucí (SOU) nebo privátního sektoru 
(výrobní firmy).
Vlastní realizace projektu byla zahájena 
v lednu 2018 výběrem cílové skupiny. Re-

Operační program 
Zaměstnanost v MAS

alizátor kontaktoval Úřad práce v Poličce 
a SOŠ a SOU Polička. Úřad práce vytipoval 
své klienty z evidence. Na úvodní schůzce 
realizátoři představili projekt a posbírali 
kontakty. S vážnými zájemci poté proběh-
ly individuální pohovory, kde byly sděleny 
bližší informace o projektu včetně termínů 
skupinových aktivit, byly zmapovány před-
poklady každého zájemce a jeho potřeby 
s ohledem na aktivity projektu. Realizační 
tým se snažil nalézt vhodná řešení a vyjít 
vstříc požadavkům každé osoby například 
v otázkách dojíždění, ohledně pracovní 
náplně – co je v možnostech každé oso-
by, atd.
V projektu je realizován komplex aktivit, 
které mají pomoci cílovým skupinám 
k  uplatnění na  trhu práce a  integraci 
do společnosti vůbec.

Motivace/aktivizace účastníků projektu
Za účelem obnovy a posílení osobních 
psychosociálních a pracovních návyků, ži-
votních cílů, sebedůvěry a schopnosti ak-
tivně a zodpovědně pracovat se účastníci 
projektu zúčastnili aktivizačně motivačního 
programu a bilanční diagnostiky.

Zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí 
na trhu práce – absolvování profesního 
vzdělávání.
 Účastníci potřebují zvýšit kvalifikaci, avšak 
každý z nich má jiné předpoklady pro pra-
covní činnost. Nasměrování účastníka/ice 
projektu do konkrétního profesního vzdě-
lávání vychází z jeho potřeb, předpokladů 
a především z doporučení v rámci zprávy 
z bilanční diagnostiky
V červenci  3 účastníci absolvovali v rám-
ci profesního školení rekvalifikační kurz 
na obsluhu křovinořezu.

Individuální podpora a poradenství 
pro zahájení zaměstnání
Pouze cílené a adresné poradenství vychá-
zející z konkrétních potřeb jedince může 
opravdu pomoci. Asistentka s účastníky 
řeší i problémy osobního charakteru (otáz-
ka bydlení, nedostatek financí, domácnost, 
rodinný rozpočet, atd.), ale také případné 
další vzdělávání a motivuje je v setrvání 
v zaměstnání. Také komunikuje s potenci-
onálními zaměstnavateli pro stáž a doda-
vateli vzdělávacích kurzů. Dále doprovází 
účastníky/nice na pohovory k zaměstna-
vatelům.
Získání pracovních návyků a pracovních 
zkušeností 
V průběhu dubna a května se podařilo 
zaměstnat pod Květnou Zahradou 6 osob 
na základě standardní pracovní smlouvy.
Člen realizačního týmu – předák se kaž-
dému účastníkovi dosti intenzivně věnuje. 
Konzultace probíhají individuálně i skupi-
nově. Připravuje pro ně pracovní náplň, 
kontroluje jejich činnost, řeší s nimi do-
chvilnost, kontroluje docházku, dodržová-
ní přestávek, navrhuje jim možné profesní 
rozšíření, atd.
 
Je snahou realizátorů projektu, aby došlo 
k začlenění účastníků do společnosti, kdy 
se účastníci díky stabilnímu zaměstnání 
stávají její samostatnou a plnohodnotnou 
součástí.

Důležitým dílčím cílem je také zbavit účast-
níky patologických vzorců chování a zabrá-
nit tak přenosu těchto vzorců na jejich děti.

Realizace unikátního projektu zaujala 
i pracovníky Ministerstva práce a so-
ciálních věcí, kteří projekt opakovaně 
prezentují jako jeden z příkladů dobré 
praxe v ČR.  V červnu 2018 navštívila 
Květnou Zahradu cca 20ti členná dele-
gace pracovníků MPSV, kteří se chtěli 
s realizátory i účastníky osobně setkat 
a dozvědět se bližší informace o pro-
jektu.

Zbytek dne pracovníci MPSV strávili 
v poličském spolku Pontopolis, který je 
také členem MAS a svými      aktivitami 
výrazně ovlivňuje kulturní a společenské 
dění na Poličsku.

 

Řídící výbor MAP II 
     složený ze zástupců        

partnerů  

Odborníci na témata 
v oblasti vzdělávání  

Realizační tým MAP 
projektový a finanční manažer 

a manažer implementace 

Pracovní skupiny  
             pedagogové, odborníci, lídři 

 financování, čtenářská a matematická       
gramotnost, rovné příležitosti  

Veřejnost  
aktéři vzdělávání, 

rodiče aj. 
 

MAP II 
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Zpravodaj vydává Mas POLIČsKO z.s. za účelem informování obyvatel 
a všech subjektů na území Místní akční skupiny.

Kancelář MAS POLIČSKO z.s.
sulkovská 340, 569 92 Bystré

Petra Martinů, Dis., tel. 773 577 270, e-mail : manazer@maspolicsko.cz
Leona Šudomová,tel. 773 983 764, e-mail: sekretariat@maspolicsko.cz

Jiřina Marečková, tel. 775 665 479, e-mail: info@maspolicsko.cz
Petra Jílková, tel. 468 000 487, e-mail: map@maspolicsko.cz

www.maspolicsko.cz

Malý LEADER pro Poličsko
V programových rámcích evropských dotačních programů, na kte-
ré jsou navázány strategie MAS, chybí vhodná opatření pro malé 
obce a neziskové organizace působící na venkově.  Z těchto dů-
vodů v loňském roce MAS v Pardubickém kraji velmi uvítaly novou 
formu podpory z Pardubického kraje. Dotační titul č.7  Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen „POV PK“) byl mo-
difikován, čímž byla místním akčním skupinách dána možnost 
vyhlásit vlastní „mini výzvy“ pro členské obce a neziskové organi-
zace na poskytnutí účelového příspěvku na obnovu jejich majetku.
Z 9 obdržených žádostí bylo podpořeno 7 nejlépe hodnocených 
žádostí celkovou částkou 400 000 Kč.

Podpořené žádosti ve výzvě Malý LEADER 
pro Poličsko pro rok 2018

Pořadí Název projektu Žadatel Body Požadovaná 
výše příspěvku

1. Oprava šatny v kulturním domě 
Nedvězí Obec Nedvězí 17 57 400,00 Kč

2. Zlepšení podmínek MŠ Trpín Obec Trpín 17 68 992,00 Kč

3. Oprava střechy mateřské školy Obec Květná 17 70 000,00 Kč

4. Oprava havarijního stavu střechy 
klubovny ochránců přírody

1.ZO ČsOP 
Polička 16 43 400,00 Kč

5.

Výměna osvětlovacích těles 
na sále a přísálí tělocvičny 
v budově TJ sokol Korouhev 
z.s. Korouhev 1

TJ sokol  
Korouhev z.s. 16 54 600,00 Kč

6.
Výměna okenních křídel 
ve velkém sále spolkového 
domu

svatojosefská 
jednota Polička 
z.s.

16 62 974,00Kč

7. Oprava běžecké dráhy v areálu 
Pod Lipou

Obec Kamenec 
u Poličky 15 42 634,00 Kč

V  polovině roku 2018, po schválení žádosti MAS zastupitelstvem 
Pardubického kraje, byly s vybranými žadateli uzavřeny smlouvy 
o poskytnutí účelového příspěvku a realizace mohly začít. Všechny 
projekty musí být zrealizovány a vyúčtovány na MAS do konce 
roku 2018.

Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2019
V roce 2018 byly upraveny podmínky dotačního titulu pro MAS. 
Způsobilé výdaje byly rozšířeny i na pořízení vybavení obcí ne-
ziskových organizací.
Výzva Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2019 byla vyhlášena 
13.6.2018. 20.6.2018 uspořádala MAS školení pro žadatele, kde 
byly přítomným objasněny podmínky výzvy a postup podání 
žádosti o poskytnutí podpory. Od 25.6. do 13.7.2018 probíhal 
příjem žádostí. Bylo zaregistrováno 6 žádostí obcí a 2 žádosti ne-
ziskových organizací.

Seznam přijatých žádostí  ve výzvě Malý LEADER 
pro Poličsko pro rok 2019 dle obdrženého počtu bodů

Pořadí Žadatel Název projektu Body Požadovaná 
výše příspěvku

1. Obec Trpín Oprava odpočinkového místa 17 49 112,00 Kč

2. Obec Nedvězí Oprava skladu  
spolkového domu Nedvězí 17 52 080,00 Kč

3. TJ sokol 
Korouhev

Nátěr plechových střech budovy 
TJ sokol Korouhev z.s. 
Korouhev 1

16 25 410,00 Kč

4. Pontopolis z.s. Co je potřeba nakoupit 16 52 090,50 Kč

5. Obec Kamenec 
u Pol.

Modernizace ozvučení  
v areálu Pod Lipou 15 18 900,00 Kč

6. Obec sádek Výměna vrat u Hasičské zbrojnice 15 52 090,00 Kč

7. Městys 
svojanov

Obnova dveří  
v MŠ starý svojanov 15 52 429,00 Kč

8. Obec Borová Výměna vrat u parkovacího stání 
výjezdové hasičské dodávky 13 48 793,00 Kč

Všechny ohodnocené žádosti byly zahrnuty do souhrnné žádosti 
MAS do Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Na jaře 
2019, až bude zřejmá částka, kterou MAS z tohoto dotačního titulu 
obdrží, budou podpořeny žádosti v pořadí dle obdrženého počtu 
bodů až do vyčerpání obdržené částky.

Zrealizovaný projekt obce Trpín – oprava altánu a herních prvků


