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Byly vypsány nové výzvy v  rámci IROP 
i Programu rozvoje venkova, podpořena 
byla řada projektů, sekretariát MAS inten-
zivně pracoval na standardizaci MAS, kte-
rá byla podána na konci září, rozběhla se 
aktualizace strategie MAS pro programo-
vé období 2021-2027, prvním krokem je 
dotazníkové šetření. Podrobnosti najdete 
v tomto zpravodaji.
Byla zahájena tvorba Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb (dále 
jen SPRSS) ve  správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Polička. Cílem 
projektu je nastartování komunitního 
plánování a vytvoření SPRSS, který bude 
popisovat situaci v  regionu v  oblasti 
sociálních služeb včetně analýzy jejího 
financování. V rámci projektu bude na-
stavena spolupráce mezi zadavateli, po-
skytovateli a uživateli sociálních služeb. 
Ta bude zahrnovat vzájemná setkávání, 
informování a také vyjednávání potřeb 
poskytovaných služeb v regionu Poličska 
včetně jejich formy a rozsahu. Projekt je 
financován z Operačního programu Za-
městnanost a bude významným krokem 
k udržení, ale i dalšímu rozvoji sociálních 
služeb na Poličsku. 
Nové programovací období 2021–
2027 staví před MAS nové náročné 
úkoly. MASky se staly pevnou součás-
tí organizace života na venkově. Nyní 
musí toto postavení potvrdit. Nastave-

máme za sebou zvláštní rok. Přinesl do našich životů situaci, na kterou nikdo z nás 
nebyl připraven. COVID-19, pojem, který byl, je a asi ještě dlouho bude skloňo-
ván ve všech pádech. Ovlivnil naše životy a ovlivnil samozřejmě i činnost MASky. 
V březnu se život v České republice prakticky zastavil. Museli jsme zrušit konferenci 
o vzdělávání, Pardubický kraj snížil dotaci v rámci programu Malý leader, museli 
jsme se učit komunikovat na dálku, organizovat videokonference místo osobních 
setkání. Činnost MAS Poličsko ale pokračovala i v těchto obtížných podmínkách. 

ní dotačních programů výrazně ovliv-
ní činnost MAS. Pevně věřím, že naše 
MASka bude v tomto stejně úspěšná 
jako v minulosti.

Plnění náročných úkolů by nebylo možné 
bez sehraného pracovního týmu. Poděko-
vání patří všem zaměstnankyním sekretari-
átu, členům pracovních skupin, ale i všem 
členům MAS, kteří se aktivně zapojují 
do její činnosti. Proto mi dovolte, abych 
na závěr popřál všem členům MASky, ale 
i všem obyvatelům našeho regionu klidné 
a šťastné vánoční svátky, do nového roku 
2021 hodně sil a pevné zdraví. 
Mgr. Jan Neudert, starosta města Bystré 

Předseda MAS Poličsko z.s.

Vážení čtenáři,
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Co je u nás nového…
Volby do výběrové komise MAS v roce 2020
Ke dni 15.2.2020 skončilo volební období členů výběrové komise MAS. Na jednání 
valné hromady dne 6.2.2020 bylo stávající složení výběrové komise převoleno beze 
změn.

Změna stanov
Na jednání valné hromady 17.9.2020 došlo ke schválení změny stanov MAS. Změna 
stanov spočívala především v provedení nutných úprav v souvislosti s požadavky 
na standardizaci MAS pro období 2021+. Vzhledem k současným problémům vznik-
lých pandemií koronaviru byly ve stanovách nově definovány možnosti neprezenč-
ních jednání a rozhodování orgánů MAS v době, kdy prezenční jednání nebude 
možné či vhodné.

Aktuální složení volených orgánů MAS POLIČSKO z.s.

Předseda MAS – Město Bystré
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.

Vysvětlivky: Obce, svazky obcí Neziskové organizace Podnikatelé a zemědělci

K 15.2.2021 končí funkční období všech volených orgánů MAS. V průběhu ledna 
2021 budou osloveni členové MAS k podávání nominací do programového výboru, 
výběrové komise a kontrolní komise.

Celkový přehled zaregistrovaných žádostí o podporu 2017–2020

Název  
programového 
rámce

Celkový počet  
zaregistrovaných 

žádostí  
o podporu

Podpořené žádosti o podporu ze strany MAS, z toho: Nepodpořené žádosti o podporu,  
z toho:

před realizací v realizaci dokončené
nesplnily kritéria 
hodnocení, popř. 

staženy žadatelem
nevybrány MAS

Integrovaný 
regionální operační 
program (IROP)

26 3 5 9 4 5

Program rozvoje 
venkova (PRV) 63 31 1 14 6 11

Operační program 
Zaměstnanost (OPZ) 9 0 4  1 2 2

Standardizace MAS
Standardizace MAS je základní podmín-
kou pro to, aby MAS mohla v nadcháze-
jícím období 2021-2027 realizovat svoji 
Strategii komunitně vedeného místního 
rozvoje s podporou evropských dotač-
ních programů. V září 2020 podala MAS 
POLIČSKO žádost o standardizaci MAS. 
V rámci žádosti a jejích příloh prokazu-
je splnění veškerých standardů daných 
všemi řídícím orgány operačních pro-
gramů. 

Příprava strategie pro nové období
2021—2027
Kromě výše zmíněné standardizace je 
pro zapojení MAS do  nového progra-
movacího období nezbytná i aktualizace 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD). Stěžejním podkladem 
pro aktualizaci je definování současných 
problémů a potřeb obyvatel i  subjektů 
žijících a působících na území MAS. Pro 
tento účel MAS zorganizovala dotazníko-
vé šetření pro obyvatele regionu formou 
papírových dotazníků, které byly doručeny 
do všech obcí MAS, a dále formou on-line 
dotazníků. 
Dále pak byly organizovány řízené roz-
hovory se zástupci obcí MAS, ze kterých 
vycházely potřeby obce a jejich obyvatel. 
Během příprav MAS spolupracuje se zá-
stupci Hospodářské komory a organizuje 
průzkum mezi podnikateli, který má zjistit 
potřeby podnikatelů v obcích, kde provo-
zují svoji činnost. 
Výstupy ze všech šetření budou projedná-
vány na pracovních skupinách pro tvorbu 
SCLLD složených z členů MAS a partnerů 
z území a zároveň na valné hromadě MAS. 
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Seznam vybraných žádostí Výzvy 4/2020 PRV

Fiche 6 - Rozvoj zemědělského podnikání
Pořadí Žadatel Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

1. Ing. Michal Andrle Čelní nakladač na traktor Oldřiš  62 930,00 Kč 
2. Ing. Oldřich Holcman Vybavení zemědělského podniku Jedlová  180 000,00 Kč 
3. Milan Michl Pořízení zemědělské techniky – mulčovací sekačka Korouhev  282 000,00 Kč 
4. Zemědělské družstvo „Mezilesí“ Telecí Investice do RV Telecí  299 400,00 Kč 
5. Bohumil Kopecký Modernizace farmy Rohozná Rohozná  364 000,00 Kč 
6. Jan Jílek Lis na seno, slámu a senáž Střítež u Poličky  443 940,00 Kč 
7. Ing. Josef Dvořák Technika k údržbě TTP Telecí  443 994,00 Kč 
8. AGRONEA a.s. Polička Investice do zemědělské prvovýroby Polička  449 400,00 Kč 
9. Ing. Jindřich Dočekal Investice do zemědělské prvovýroby Jedlová  449 400,00 Kč 
10. František Stodola Pořízení svinovacího lisu Oldřiš  450 000,00 Kč 
11. AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. Modernizace strojního vybavení Bystré  450 000,00 Kč 
12. ZOS Jedlová, spol. s r.o. Rozdružovač balíků Jedlová  288 000,00 Kč 
13. I. AGRO Oldřiš a.s. Kolový traktor Oldřiš  598 800,00 Kč 
CELKEM  4 761 864,00 Kč 

Fiche 8 – Podnikání na venkově
Pořadí Žadatel Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

1. Ladislav Cacek Pořízení vybavení Polička 57 458,00 Kč
2. Ing. Pavel Truhlář Kmenová pásová pila Rohozná 221 611,00 Kč
3. ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. Pořízení nákladního přívěsu Svojanov 286 200,00 Kč
CELKEM 565 269,00 Kč

Fiche 15 – Život na venkově
Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace

1. Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z. s. Vybavení skautské klubovny Polička Polička 90 604,00 Kč
2. Pontopolis Vybavení centra Pontopolis Polička 104 000,00 Kč
3. Tylův Dům Pořízení vybavení do Tylova domu Polička 116 000,00 Kč
4. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamenec Vybavení klubovny pro spolkovou činnost Kamenec 116 000,00 Kč
5. Město Polička Modernizace vzdělávání v mateřských školách Polička Polička 192 000,00 Kč
6. Městys Svojanov Zkvalitnění zázemí MŠ Svojanov 192 051,00 Kč
7. Město Bystré Nábytek pro společenský sál Sokolovny Bystré Bystré 236 800,00 Kč
8. Obec Hartmanice Zázemí v kulturním domě Hartmanice 239 945,00 Kč
9. Obec Pomezí Modernizace kulturního domu Pomezí – vybavení Pomezí 384 560,00 Kč
10. Základní škola Bystré, okres Svitavy Zlepšení školního prostředí, zajištění bezpečnosti osobních věcí žáků Bystré 391 383,00 Kč
11. Obec Sádek Vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Sádek Sádek 398 762,00 Kč
12. Obec Trpín Modernizace výukových prostor v MŠ Trpín Trpín 399 009,00 Kč
13. Obec Telecí Rekonstrukce soc. zařízení v budově Základní a mateřské školy Telecí Telecí 400 000,00 Kč
14. Obec Široký Důl Výměna elektroinstalace v kulturním domě - Široký Důl Široký Důl 400 000,00 Kč
15. ZŠ Na Lukách Polička Pořízení interaktivních tabulí v ZŠ Na Lukách Polička Polička 192 000,00 Kč
CELKEM 3 853 114,00 Kč

Výzva Programu rozvoje venkova 4/2020 
Výzva PRV 4/2020 byla vyhlášena dne.19.2.2020. Příjem žádostí 
probíhal od vyhlášení výzvy do 2.4.2020.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 9.709 126 Kč. 
Výzva byla vyhlášena pro Fiche 6, 8 a 15

Název Fiche Alokace pro 4. výzvu

F6 Rozvoj zemědělského podnikání 5 159 169 Kč
F8 Podnikání na venkově 573 542 Kč

F15
Život na venkově, Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech aktivity: a) ZŠ, MŠ, b) kulturní 
a spolková zařízení včetně knihoven

3 976 415 Kč

Školení pro žadatele proběhlo 26.2.2020. V  rámci příjmu žádostí bylo 
zaregistrováno 34 žádostí o dotaci s celkovým finančním požadavkem na dotaci 
ve výši 11. 228 247 Kč. Po ukončení příjmu žádostí MAS prováděla kontrolu 
formálních náležitostí a přijatelnosti.

Přehled počtu přijatých žádostí a požadované dotace

Název Fiche Počet přijatých 
žádostí

Celkový požadavek 
na dotaci

F6 Rozvoj zemědělského podnikání 16 6 809 864 Kč
F8 Podnikání na venkově 3 565 269 Kč
F15 Život na venkově 15 3 853 114 Kč

  
Podmínky přijatelnosti a formální náležitosti splnilo všech 34 žádostí o podporu 
a  ty dále postoupily k věcnému hodnocení. Součástí věcného hodnocení 
žádostí byly již tradičně prezentace projektů na místě realizace před výběrovou 
komisí, které se uskutečnily v květnu 2020. Následně výběrová komise žádosti 
obodovala a stanovila jejich pořadí. Výběr žádostí následně potvrdil programový 
výbor MAS 17.6.2020. Dne 20.7.2020 byly vybrané žádosti zaregistrovány 
na regionálním odboru SZIF. 
Výzvou 4/2020 PRV byla vyčerpána alokace Programu rozvoje venkova, která 
byla MAS přidělena pro realizaci strategie v období 2014-2020. Pouze v případě 
výraznějšího nedočerpání finančních prostředků při realizacích již schválených 
projektů přistoupí MAS k vyhlášení výzvy, do které zbylé finanční prostředky 
alokuje.
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Název projektu: Pořízení  
vysokozdvižného vozíku
Žadatel: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
Místo realizace: Svojanov
Celkové výdaje projektu: 602 580 Kč
Výše dotace: 224 100 Kč

Název projektu: Pořízení teleskopického  
manipulátoru
Žadatel: Michal Musil
Místo realizace: Korouhev - Lačnov
Celkové výdaje projektu: 1 476 500 Kč
Výše dotace: 664 425 Kč

Název projektu: Technologie pro nově  
vznikající truhlárnu v obci Pomezí
Žadatel: Miloš Svoboda
Místo realizace: Pomezí
Celkové výdaje projektu: 1 208 790Kč
Výše dotace: 449 550 Kč

Název projektu: Nákup koně pro práci v lese
Žadatel: Květná Zahrada, z.ú.
Místo realizace: Květná
Celkové výdaje projektu: 65 340 Kč
Výše dotace: 26 730 Kč

Název projektu: Nákup technologií  
pro lesní činnost
Žadatel: Flídr agro s.r.o.
Místo realizace: Široký Důl
Celkové výdaje projektu: 75 020 Kč
Výše dotace: 31 000 Kč

Zrealizované projekty Výzev  
2/2018 a 3/2019 Programu rozvoje venkova 
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Výzvy IROP v roce 2020

Dne 18.5. 2020 byly vyhlášeny 2 plánované výzvy IROP pro rok 
2020:
•	 14. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost  

dopravního provozu – O CLLD 1 – V.  
Alokace výzvy: 991 362,16 Kč (způsobilé výdaje)

•	 15. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zlepšení kvality  
a dostupnosti sociálních služeb – O CLLD 3 – III. 
Alokace výzvy: 4.787 012,20 Kč (způsobilé výdaje)

Příjem žádostí probíhal prostřednictvím systému MS2014+ 
do 18.5.2020 do 31.7.2020.
V rámci obou výzev byly zaregistrovány 3 žádosti o podporu, které 
následně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. 
Splnily i podmínky věcného hodnocení, byly vybrány k podpoře 
a v září 2020 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Cen-
trum pro regionální rozvoj.

Přehled vybraných žádostí ve 14. výzvě MAS POLIČSKO z.s. 
- IROP - Bezpečnost dopravního provozu

Název žadatele Název projektu Místo realizace Celkové způsobilé 
výdaje

Požadovaná 
dotace

Město 
Polička

Zvýšený 
přechod pro 
chodce u ZŠ 
na ul. E. Bene-
še v Poličce

Polička 991 362,16 941 794,05 

Přehled vybraných žádostí v 15. výzvě MAS POLIČSKO z.s. - 
IROP –Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Název žadatele Název projektu Místo realizace Celkové způsobilé 
výdaje Požadovaná dotace

Svazek obcí 
AZASS

Pracoviště 
sociální 
rehabilitace

Polička 4 105 384,00 3 900 114,80

Svazek obcí 
AZASS

Obnova  
vozového 
parku 
pečovatelské 
služby 2

Polička 681 628,20 Kč 647 546,79 Kč

Výzvami IROP v roce 2020 byla vyčerpána alokace Integrovaného 
regionálního operačního programu, která byla MAS přidělena 
pro realizaci strategie v období 2014-2020. Pouze v případě vý-
raznějšího nedočerpání finančních prostředků při realizacích již 
schválených projektů přistoupí MAS k vyhlášení výzvy, do které 
zbylé finanční prostředky alokuje.

Výzvy Operačního programu 
Zaměstnanost v roce 2020
Vzhledem k tomu, že alokace opatření O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování nebyla jarní výzvou 2019 vyčerpána, přistoupila 
MAS na podzim 2019 k vyhlášení mimořádné Výzvy O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování III.
Výzva byla vyhlášena 15.10.2019. Tímto dnem byl zahájen i příjem žádostí prostřednictvím MS 2014+, který trval do 18.11.2019.
V rámci výzvy byly zaregistrovány 2 žádosti o podporu. Jejich hodnocení proběhlo v lednu 2020 a výběr potvrdil programový výbor 
6.2.2020.

Výzva O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování III.

Celkem alokováno: 3.901 666,50 Kč

PŘIJATÉ A VYBRANÉ ŽÁDOSTI

Název žadatele Název projektu Způsobilé výdaje Výše dotace

Květná Zahrada, z.ú. Podpora sociálního začleňování vybra-
ných cílových skupin na Poličsku 2 345 625 Kč 2 345 625 Kč

Svazek obcí AZASS Odlehčovací služby pro pečující  
 v regionu Svazku obcí AZASS Žádost o podporu byla po výběru stažena ze strany žadatele.

Přestože alokace Operačního programu Zaměstnanost, která byla MAS přidělena pro realizaci strategie v období 2014-2020 není 
ke konci roku 2020 dočerpána (a tudíž MAS neplní finanční plán realizace strategie), Řídící orgán OPZ pozastavil vyhlašování dalších 
výzev MAS z důvodu zajištění financování již zaregistrovaných náhradních projektů v zásobníku projektů MPSV zaměřených na podporu 
dětských skupin. 
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10.výzva MAS POLIČSKO z.s . — IROP  
— Bezpečnost dopravy — O CLLD 1 — III.
Název projektu: Chodník v obci Kamenec u Poličky 
- I. etapa  
Žadatel: Obec Kamenec u Poličky 
Místo realizace: Kamenec 
Výše dotace: 4 346 934,-Kč
Výsledkem projektu je jeden z úseků nového chodníku podél 
páteřní komunikace v obci Kamenec u Poličky. Žadatel bu-
doval nový chodník včetně veřejného osvětlení v celé délce 
komunikace II353 procházející obcí. Předmětem projektu byl 
úsek chodníku v délce 447 m od prodejny potravin k obec-
nímu úřadu.

7. výzva MAS POLIČSKO z.s. — IROP — Zlepšení 
kvality a dostupnosti sociálních služeb  
— O CLLD 3 — II.
Název projektu: Provozní zázemí pečovatelské služby 
Sádek 
Žadatel: Svazek obcí AZASS 
Místo realizace: Sádek 
Výše dotace: 1 805 028,21 Kč
V rámci tohoto projektu bylo vybudováno provozní zázemí pro 
pečovatelskou službu v domě s pečovatelskými byty u v Sádku 
o celkové ploše 74 m2. Součástí zázemí je pracovna pečovatelek, 
sociální zařízení, sklad pomůcek a materiálu, předsíň a desinfekční 
místnost.

9. výzva MAS POLIČSKO z.s. — IROP — Integro-
vaný záchranný systém — O CLLD 5 — II.
Název projektu: Pořízení dopravního automobilu  
pro JPOIII Trpín 
Žadatel: Obec Trpín 
Místo realizace: Trpín 
Výše dotace: 1 072 563,30 Kč
Výsledkem projekt je pořízení dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Trpín pro zajištění evakuace obyvatel, nouzové 
zásobování postižených oblastí v důsledku nadprůměrných 
sněhových srážek a námraz.

13.výzva MAS POLIČSKO z.s. — IROP — Inte-
grovaný záchranný systém — O CLLD 5 — III.
Název projektu: Zásahové vozidlo pro JPO II Bystré 
Žadatel: Město Bystré 
Místo realizace: Bystré 
Výše dotace: 925 337 Kč
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na akceschop-
nost JSDH, která bude v zimním období schopná poskytnout 
pomoc v místech postižených námrazou nebo nadprůměrný-
mi sněhovými srážkami.

Zrealizované projekty výzev 
IROP 2018 a 2019
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I  v  letošním roce pokračovala úspěšná 
spolupráce MAS se školami a školskými 
zařízeními na Poličsku při realizaci jejich 
individuálních neinvestičních projektů.
Spolupráce začala již v  roce 2016, kdy 
MŠMT vyhlásilo 1. výzvu pro mateřské 
a základní školy na realizaci projektů zjed-
nodušeného vykazování, tzv. šablon. Jed-
ná se o projekty zaměřující se na získání 
nových personálních pozic ve  školách, 
zejména školních asistentů a chův, vzdělá-
vání pedagogů, doučování, kluby pro děti 
atd. Formulace „zjednodušené vykazová-
ní“ byla v tomto případě mírně zavádějící, 
zejména proto, že veškerá administrace 
projektu od podání žádosti o podporu, 
přes jednotlivé zprávy o realizaci až po zá-
věrečnou zprávu probíhala v novém, uživa-

telsky náročném elektronickém prostředí 
MS 2014+, což mohlo být pro případné 
zájemce o  získání podpory odrazující.  
Z tohoto důvodu se MŠMT rozhodlo zapo-
jit do poradenské činnosti školám pracov-
níky místních akčních skupin. Pracovníci 
MAS byli ze strany MŠMT proškoleni, co 
se týče podmínek výzvy, pravidel realiza-
ce šablon a také pro práci se systémem 
MS 2014+, čímž mohou poskytovat pří-
mou podporu školám na svých územích. 
O podmínkách realizace šablon jsou zá-
stupci škol a školských zařízení informo-
váni na seminářích pořádaných MAS. Při 
vlastní realizaci pracovníci MAS dojíždějí 
přímo do škol, kde pomáhají při zpraco-
vání žádostí a zpráv o realizaci. V současné 
době běží již 3. vlna šablon.

V roce 2019 vyhlásilo MŠMT výzvu Zvy-
šování kvality neformálního vzdělávání, 
která je obdobou výzev na realizaci šab-
lon pro školy a školská zařízení, o kterých 
se zmiňujeme v předchozím článku. Tato 
výzva byla však zacílena na neziskové or-
ganizace, které se zabývají neformálním 
vzděláváním dětí a mládeže. Neprodleně 
po  zveřejnění podmínek výzvy oslovila 
MAS neziskové organizace na  Poličsku 
s nabídkou zapojení do projektu, který 
by administrativně zaštítila MAS. Hranice 
minimálních výdajů projektu byla stanove-
na výzvou na 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, 
že nabídku využily pouze 2 organizace 
(Pontopolis z.s. a Ekocentrum Skřítek z.s.), 
nepodařilo se dosáhnout minimálních 
výdajů projektu. Z tohoto důvodu využila 
MAS nabídku MAS Holicko a MAS Region 
Kunětické hory na zapojení do jednoho 
společného projektu „Zájmové vzdělá-
vání nás baví!“
Společná žádost našich tří MAS byla 
schválena a červnu 2020 začalo 6 nezis-
kových organizací z  území těchto MAS 
realizovat aktivity projektu, které spočívají 
především v pořádání projektových dnů 
pro děti a  mládež, vzdělávání pro pra-
covníky NNO formou kurzů, tandemové 
výuky nebo sdílení zkušeností s jinými or-
ganizacemi a také vedení klubů pro děti 
a mládež.

Projekt „Zájmové vzdělávání nás baví!“
Spolupráce s MAS Holicko a MAS Region Kunětické hory

Animace škol — poradenství 
při administraci „šablon“

Účastníci projektového dne „Mezi mimy“ – pořadatel Pontopolis z.s.

Projektový den „ Tance živlů“ – pořadatel  
Ekocentrum Skřítek z.s.

Projektový den „Liboháj“ – pořadatel Pontopolis z.s. 

 Seminář květen 2020

V období let 2016–2020 bylo  
za přispění MAS: 

•	 podpořeno	19	škol	 
a školských zařízení na Poličsku 

•	 při	realizaci	39	projektů	
•	 v celkové	výši	20.809	445	Kč
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území MAS POLIČSKO II.

Již třetím rokem probíhá na Poličsku rea-
lizace projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na území MAS POLIČSKO II. 
Hlavním smyslem projektu je budování 
a rozvoj komunikace mezi všemi aktéry, 
kteří ovlivňují oblast vzdělávání na Polič-
sku. Do projektu jsou tedy zapojeni zá-
stupci všech základních a  mateřských 
škol z Poličska, dále zástupci zájmového 
a neformálního vzdělávání, poradenských 
zařízení, neziskových organizací, ústavů 
a spolků, ale i rodiče.
Realizaci projektu zajišťuje realizační a od-
borný tým. Důležitou platformou v projek-
tu je Řídící výbor, který je složen ze zástup-
ců aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání.
V rámci projektu jsou vytvořeny čtyři pra-
covní skupiny: pracovní skupina matema-
tické gramotnosti, čtenářské gramotnosti 
a pracovní skupinu pro rovné příležitosti. 
Nadřazenou skupinou pak je pracovní 
skupina financování. Pracovní skupiny se 
pravidelně scházejí a diskutují nad společ-
nými tématy. V rámci skupin jsou pořádá-
ny semináře, workshopy a exkurze. Téma 
těchto aktivit je vždy zvoleno na základě 
požadavku z území. Jejich výčet je vypsán 
v tabulce níže.
Důležitou aktivitou minulého období byla 
aktualizace Strategického rámce MAP II. 
Jedná se o dokument, ve kterém jsou uve-
dené investiční záměry všech školských 
zařízení z území. Zařazení dané investice 
do SR MAP je mnohdy podmínkou k zís-
kání finančních prostředků i z jiných do-
tačních titulů, především pak IROP a PRV.

Nedílnou součástí realizace MAP POLIČ-
SKO II je její implementační část. V rám-
ci implementace jsme na měsíc březen 
plánovali zorganizovat mini-konferenci 
vzdělávání na Poličsku. Doprovázet ji měla 
prezentace jednotlivých školských zařízení 
formou výstavy. Bohužel opatření vedou-
cí k zamezení šíření epidemie koronaviru 
nám to neumožnila. Realizaci konference 
jsme tedy přesunuli na listopad 2020.
Ani na podzim letošního roku nebyla situ-
ace související s epidemií koronaviru pří-
znivá, proto jsme se rozhodli konferenci 
uspořádat online. 

Stejně jako minulý rok i ten letošní pokra-
čujeme v realizaci polytechnických dílen 
ve spolupráci se SVČ Mozaika. Lektor stře-
diska volného času navštíví mateřskou či 

základní školu z území a prezentuje nové i stávající metody a techniky z oblasti polytech-
niky. U dětí, žáků, ale i pedagogů je tako aktivita velmi oblíbená.
Nadále probíhá spolupráce se Střediskem výchovné péče ALFA ve Svitavách a s Květnou 
Zahradou, z.ú.

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci dalších naplánovaných aktivit. 
Po dobu nezbytně nutnou bude většina z nich probíhat distanční formou. Další informace 
o aktivitách MAP POLIČSKO se můžete dozvědět na webových stránkách www.maspo-
licsko.cz, pod záložkou MAP II či na FCB profilu @mas.policsko.

Zrealizované aktivity MAP POLIČSKO II v roce 2020

Datum Název jednorázové aktivity Jméno lídra/lektora

17.1.2020 Workshop s řediteli – Odborný pracovník 
na průsečíku sociálních služeb a škol"

Mgr. Anita Stanislavová
Mgr. Martina Moravcová

23.1.2020 Exkurze do SVP ALFA Mgr. et Bc. Vlasta Pechancová

20.2.2020 Vypravěč ve škole MgA. Martin Hak

27.2.2020 Jak se postavit k výuce faktů v humanitních 
předmětech

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
Mgr. Michael Krška

23.4.2020 Výuka online: „Živá výuka“, platformy  
a zkušenosti z regionu Mgr. Denisa Mouchová

19.5.2020 Microsoft Teams Ing. Jakub Šmolík

2.6.2020

Vybrané personální aspekty (rozhodování 
o typu pracovněprávního vztahu, 
administrativní nároky na přijetí zaměstnance, 
stanovení platu a odměňování), specifické 
otázky naplňování zákoníku práce, to vše 
s přihlédnutím k zákonu o finanční kontrole

Bc. Světlana Češková

22.9.2020 COVID situace, NOVELA školského  
zákona, DISTANČNÍ výuka Lenka Hodovská

10.11.2020 On-line mini-konference  
na Poličsku – Robotika Hana Šandová

10.11.2020 On-line mini-konference na Poličsku  
– Virtuální prohlídka Květná Zahrada, z.ú. Mgr. Ferdinand Raditsch

11.11.2020 On-line mini-konference na Poličsku  
– Autorita a moc ve výchově Mgr. Ferdinand Raditsch

Místní akční plán rozvoje  
vzdělávání na území MAS POLIČSKO II.
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On-line seminář Moc nebo autorita 11.11.2020

On-line WS - Robotika 10.11.2020Poradna pro pedagogy 23.1.2020

20.2.2020 Workshop - Vypravěč ve škole (Storytelling)

20.2.2020 Workshop - Vypravěč ve škole (Storytelling) 27.2.2020 Seminář - Jak se postavit k výuce faktů v humanitních předmětech

2.6.2020 Seminář - Vybrané personální aspekty, specifické otázky naplňování zákoníku práce
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Projekt zahájila MAS Poličsko na území 
21 obcí v dubnu 2020 s podporou Ope-
račního programu Zaměstnanost. Proces 
plánování je rozložen na 2 roky do dubna 
2022, realizace aktivit nastavených v plá-
nu a implementace jednotlivých opatření 
bude trvat 3 roky, tedy do dubna 2025. 
V rámci projektu bude vypracována ana-
lýza současného stavu poskytování sociál-
ních služeb v území, na jejímž základě sta-
novíme nejnaléhavější potřeby obyvatel 
v této oblasti, které bude nutné, ale také 
možné řešit ve strategické části plánu. 
V procesu tvorby plánu bude použita me-
toda komunitního plánování, kde je ko-
munita definována územím MAS Poličsko 
a společným zájmem je zajištění fungující 
sítě sociálních a souvisejících, či návazných 
služeb v tomto území. Sociálními služba-
mi rozumíme služby registrované dle 
zák.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Činnost souvisejících služeb není uprave-
na tímto zákonem, přesto budou součástí 
našeho plánu, protože poskytují nenahra-
ditelné doplnění sociálních služeb regis-
trovaných. Při použití komunitní metody 
plánování je proces tvorby plánu stejně 
významný, jako vytvořený dokument, kte-
rý bude sloužit pro další rozvoj. Možnosti 
setkávání v  pracovních skupinách, pře-
dávání informací a zkušeností a dosaže-
ní většinové shody jsou velmi cenné pro 
všechny aktéry. 
V přípravné fázi bylo snahou realizačního 
týmu vytvořit organizační strukturu pro-
jektu a zapojit do plánování co nejvíce 
osob z  území. Do  4 pracovních skupin 
se podařilo zapojit více, než 40 zástupců 
z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, obcí celého území a úřadů (Úřad 
práce a odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví Polička). Pracovní skupiny se zamě-
řují na potřeby rodin s dětmi a mládeže, 

seniorů a osob se zdravotním postižením, 
osob v krizi, ohrožených sociálním vylou-
čením a osob sociálně vyloučených.
Pro vytvoření analytické části plánu jsme 
zvolili metodu dotazníkového šetření a ří-
zených rozhovorů v  období od  června 
do  října letošního roku. Zjišťovali jsme, 
zda obyvatelé regionu mají dostatek in-
formací o poskytovaných službách, zda jim 
některé sociální služby nechybí. Zajímalo 
nás, jak jsou spokojeni starostové obcí se 
spektrem, kvalitou a dostupností sociál-
ních služeb v jejich obci. Dotazníky jsme 
distribuovali i mezi mladé lidi do 19 let, 
kde nás zajímalo, zda ví, kam se obracet, 
pokud by se dostali do situace, kterou ne-
umí řešit. Dotazovali jsme se i rodin s dět-
mi, zda jsou v regionu dostatečně zajištěny 
volnočasové aktivity pro děti a zda jsou 
pro ně dostupné z hlediska vzdálenosti 
a financí. 
Důležité pro plán bylo zjistit, zda jsou služ-
bami obslouženy i osoby se specifickými 
problémy – nevidomí, neslyšící, s dušev-
ním onemocněním, tělesným postižením, 
autisté….. Zjišťovali jsme spokojenost stá-

vajících uživatelů sociálních služeb s kvali-
tou a dostupností, zajímalo nás, zda je jim 
poskytována služba dle jejich skutečných 
potřeb. Provedli jsme dotazníkové šetření 
mezi seniory, kteří jsou uživatelé služeb 
a kteří nám mohou poskytnout informa-
ce o kvalitě a dostupnosti služeb pro tuto 
skupinu. Pro informace o potřebách osob 
v krizi, ohrožených sociálním vyloučením, 
či sociálně vyloučených jsme oslovili po-
skytovatele, kteří těmto skupinám lidí služ-
by poskytují. 
Součástí analýzy bude i finanční zajištění 
sociálních služeb a zmapování zdrojů fi-
nancování, abychom potom mohli vyjádřit 
finanční náročnost případných nových slu-
žeb, či rozšíření stávajících ve strategické 
části plánu.
V současné době se věnujeme vyhodnoco-
vání informací z dotazníků a rozhovorů, za-
sedají pracovní skupiny, které porovnávají 
vyhodnocené informace s reálným stavem, 
tak jak ho znají z pohledu poskytovatelů, 
uživatelů a obcí. Na konci roku budeme 
připraveni vytvořit v pracovních skupinách 
SWOT analýzu pro jednotlivé cílové skupi-
ny a v roce 2021 zahájit na jejím základě 
plánování. Již dnes je patrné, že v celém 
území postrádají aktéři všech zmíněných 
skupin ucelené a srozumitelné informace 
o možnostech využívání sociálních a souvi-
sejících služeb. Proto jednou z aktivit pro-
cesu plánování bude vytvoření elektronic-
ké i tištěné formy katalogu služeb, který by 
měl tyto informace poskytovat.
Realizační tým střednědobého plánu soci-
álních služeb děkuje všem, kteří pomáhají 
při získávání informací a podílí se na for-
mulování potřeb v této oblasti.
Za realizační tým SPRSS

Jiřina Leinweberová
Bc. Tereza Jakubová

Střednědobý plán rozvoje  
sociálních služeb pro území Poličska

Schůzka s poskytovali soc. služeb v Bystrém

Schůzka s poskytovali soc. služeb v Květné Zahradě
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Již čtvrtým rokem využívají MAS v Par-
dubickém kraji podpory ze strany kraje 
na  realizaci vlastních „minivýzev“ pro 
členské obce a  neziskové organiza-
ce na podporu jejich drobných nein-
vestičních projektů. V roce 2020 bylo 
v  realizaci 12 projektů podpořených 
z  loňské výzvy Malý Leader pro 
Poličsko pro rok 2020. Vzhledem 
k  jarním komplikacím při schvalování 
žádostí Programu obnovy venkova 
došlo k  mírnému zpoždění původně 
plánovaných termínů a také k ponížení 
původně avízované výše podpory pro 
MAS POLIČSKO na 298 tis. Kč. Na zá-
kladě rozhodnutí programového výbo-
ru MAS byli podpořeni všichni žadatelé 
ve výzvě, avšak v menší míře, než byl 
jejich původní požadavek.

Projekty Malý Leader realizované v roce 2020

Žadatel Název projektu Výše poskytnutého 
příspěvku 

Obec Nedvězí Oprava zámkové dlažby a schodů u sportovního areálu 25 853,00 Kč

Obec Hartmanice Kompletní regenerace sportoviště s umělým povrchem 25 853,00 Kč

TJ Sokol Korouhev Výměna 2 ks dveří v budově TJ Sokol Korouhev z.s. Korouhev 1 19 245,00 Kč

1. ZO ČSOP Polička Sekačka pro péči o chráněná území 20 346,00 Kč

Svatojosefská jednota 
Polička z.s. Nátěr střechy spolkového domu 25 811,00 Kč

Ekocentrum Skřítek z.s. Příroda zblízka 25 853,00 Kč

Obec Trpín Údržba dřevěných prvků občanské vybavenosti  
v obci Trpín 25 776,00 Kč

Městys Svojanov Oprava věže hasičské zbrojnice na Předměstí 25 853,00 Kč

Obec Oldřiš Dřevěné obložení chodeb v budově ZŠ 25 853,00 Kč

Obec Sádek Výměna klempířských prvků na budově hasičské zbrojnice 25 853,00 Kč

Město Bystré Vybavení sokolovny sportovním nářadím 25 852,00 Kč

Obec Květná MŠ Květná 25 852,00 Kč

   

 

Malý LEADER pro Poličsko

Výzva Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021
Výzva Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2021 byla vyhlášena 1.10.2020. Příjem žádostí probíhal od 12.10.2020 do 6.11.2020.  
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena výzvou na 70 000 Kč. Výše příspěvku je pak max. 70 % ze způsobilých výdajů projektu. 
V listopadu proběhne jednání výběrové komise a jednotlivé přijaté žádosti budou bodově ohodnoceny. Výběr následně 
potvrdí programový výbor. Vybrané projekty zařadí MAS do vlastní žádosti POV pro rok 2021. Po schválení této žádosti 
ze strany Kraje na jaře 2021, budou vybraní žadatelé ve výzvě Malý Leader pro rok 2021 informováni a vyzváni k podpisu 
smlouvy o poskytnutí příspěvku. Realizace projektů proběhne v květnu – listopadu 2021.

Projekt MŠ Květná – pořízení nábytku do MŠ Projekt obce Trpín - Údržba dřevěných prvků občanské vybavenosti

Obec Sádek – Výměna klempířských prvků na has. zbrojnici Obec Oldřiš – Dřevěné obložení chodeb ZŠ
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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

Bc. Jiřina Marečková, tel. 775 665 479, e-mail: info@maspolicsko.cz
Petra Jílková, tel. 731 462 824, e-mail: map@maspolicsko.cz

Jiřina Leinweberová, e-mail: metodik@maspolicsko.cz
Bc. Tereza Jakubová, e-mail: koordinatorkp@maspolicsko.cz

www.maspolicsko.cz / facebook: @mas.policsko

Přehled možných aktivit podporovaných 
přes MAS pro období 2021—27
Jedná se o pracovní materiál, který není prozatím schválen Evropskou komisí, a tím tedy ani řídícími orgány operačních pro-
gramů jako platný programový dokument. 

OP ŽP
Životní Prostředí

IROP
Integrovaný regi-
onální operační 
program

Strategický rámec 
Společné  
zemědělské  
politiky SZP = PRV

OP K
Konkurence- 
schopnost

OP Z+
Zaměstnanost+

OP JAK 
Jan Amos  
Komenský

ŘO/ZS/PA MŽP / AOPK MMR / CRR MZe/SZIF MPO MPSV MŠMT

A
kt

iv
it

y 
p

ro
 C

LL
D

 (M
A

S)

Komunitní energetika 
(OZE realizované 
obcemi s účastí 
občanů)

Zadržování vody 
v extravilánu / 
intravilánu (mitigační 
a adaptační opatření)

Zeleň v intravilánu

Odpady cirkulární 
ekonomika

EVVO a VUR

Motivační projekty, 
klíčové projekty, 
inovativní projekty

Bezpečnost v dopravě 
vč. mostů

Infrastruktura pro cyklo 
dopravu vč. turistické

Revitalizace veřejných 
prostranství  
vč. zastávek, žadatel 
obec (zeleň do 30%)

IZS (JPO II a III) zdroje 
požár. vody

Kapacity MŠ  
(vč. hygienických 
požadavků), ZŠ 
klíčové kompetence, 
bezbariérovost, 
kmenové učebny 
neúplných škol, zázemí 
pro komunitní aktivity)

Infrastruktura  
pro sociální služby

Kulturní památky, obec. 
muzea, profesionální 
knihovny

Veřejná infrastruktura 
cest. ruchu – trasy, 
orient. Systémy, 
odpočívadla, IC

Investice do zem. 
podniků 

Zpracování a uvádění 
na trh zem. produktů

Lesnická a zeměděl. 
Infrastruktura, 

Neproduktivní 
investice v lesích, 
stezky

Diverzifikace 
a zakládání podniků, 
venkovský CR

Lesnické technologie 
a produkty

Hasičské zbrojnice 
JPO V

Obchody

Památky místního 
významu

Kulturní spolková 
zařízení vč. 
neprofesionál. 
knihoven, komunitní 
centra a zájmové, 
neformální, celoživotní 
vzdělávání

Pořízení nebo 
modernizace 
technologie pro MSP 
(ne prostá obnova)

Zavádění digitalizace 
a automatizace MSP 
(ne kancelářské 
vybavení)

Infrastrukturní 
energeticky úsporná 
opatření MSP

Užitková vozidla 
na alternativní pohon

Terénní aktivity 
a mobilní programy 
směřující k podpoře 
lidí v jejich přirozeném 
prostředí

1. Aktivizace 
a participace CS, 
komunitní (sociální) 
práce vč. vzniku, 
fungování a rozvoje 
komunitních center

2. Sociální práce 
s důrazem 
na posílení 
kompetencí obcí

3. Posílení prvků 
svépomoci, 
vzájemné pomoci, 
sousedské 
výpomoci, 
sdílení a výměny 
zkušeností, podpora 
dobrovolnictví 
a mezigenerační 
výměny a výpomoci

4. Sdílená neformální 
péče vč. paliativní 
a domácí hospicové

5. Zaměstnanostní 
programy – podpora 
tvorby prac. míst 
na venkově

6. Posilování rodinných 
vazeb – příměstské 
tábory komunitního 
typu, programy pro 
rodiny

7. Vzdělávací 
a osvětové aktivity

Bude realizován 
mimo rámce CLLD, ale 
MAS budou moci být 
žadateli a realizátory 
projektu
Místní akční plán 
vzdělávání (MAP) III, 
v rámci kterého bude 
mimo jiné poskytováno 
poradenství školám 
a školským zařízením 
při realizaci jejich 
individuálních 
projektů šablon. 
V rámci projektu 
MAP III bude řešeno 
i téma celoživotního 
vzdělávání.


