Zápis z jednání PS č. 2 - vzdělávání
Datum a čas:

16. 1. 2018 – 14 – 16 hod.

Místo:

zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s.

Program:
I) Seznámení se změnami výzev v harmonogramu 2018
II) projednání návrhu textu výzvy 8. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových
kompetencích II.
• II. a) kritéria IROP/3
III) projednání návrhu textu výzvy 11. výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o děti II.
• III. a) (opatření IROP/5)
IV) projednání návrhu textu výzvy 12. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové
vzdělávání II.
• IV. a) (opatření IROP/4)
V) Místní akční plány vzdělávání (=MAP)
VI) diskuse, informace od členů PS

Přítomni:
Mgr. Vratislav Šembera
Eva Myšáková
Luděk Bílý
PhDr. Zuzana Pecháčková
Lucie Malá
Omluveni:
PhDr. Petra Novotná
Slavomíra Petrová
Mgr. Tomáš Brancuzský
Mgr. Hana Pavlíčková
Mgr. Veronika Peteráčová
Alena Němcová
Pracovníci MAS:
Marie Kršková
Martina Rosenbergerová

Ing. Mgr. Kršková přivítala všechny členy pracovní skupiny na jednání a seznámila členy PS
s programem dnešního jednání. Pracovní skupina č. 2 se setkala především k projednání návrhů textů
výzev (8.,11. a 12.) a k projednání kritérií k jednotlivým opatřením.
Ad I.) SEZNÁMENÍ SE ZMĚNAMI V HARMONOGRAMU VÝZEV IROP 2018
Na začátku jednání Marie Kršková seznámila členy PS s procesem administrace projektů ze 4. výzvy
MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích I. a 3. výzvy MAS ORLICKO – IROP –
Dostupná péče o děti. V současné době podléhají projekty závěrečnému ověření způsobilosti na
CRR(=centrum regionálního rozvoje). Dále byli členové PS seznámeni s harmonogramem výzev IROP –
jaro/2018 a podzim/2018.

Na podzim/2018 MAS ORLICKO zopakuje výzvu Bezpečné silnice a chodníky pro všechny (pod
opatřením IROP/1) a také výzvu Infrastruktura sociálních služeb (pod opatřením IROP/6).

USNESENÍ:
PS bere na vědomí změny v harmonogramu výzev IROP v roce 2018.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad II.) Projednání návrhu textu výzvy 8. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových
kompetencích II. (opatření IROP/3)

Ve druhém bodě jednání byli členové PS seznámeni s návrhem textu 8. výzvy MAS ORLICKO – IROP –
Vzdělávání v klíčových kompetencích II. Také s podrobným harmonogramem týkajících se všech
jarních výzev IROP pro rok 2018. Otevření jarních výzev IROP připadne na datum 19. 3. 2018. Jejich
uzavření právě tak na datum 10. 5. 2018. Ing. Mgr. Marie Kršková upozornila členy PS, že tato výzva
musí být navázána na klíčové kompetence IROP:
✓
✓
✓
✓

cizí jazyk
přírodní vědy
technické a řemeslné obory
práce s digitálními technologiemi

V případě navyšování kapacit kmenových učeben tak lze učinit pouze v ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou (Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun). Dále Kršková upozorňuje na soulad projektů
s umístěním v MAP(Místní akční plán vzdělávání) nebo KAP(krajský akční plán vzdělávání).

USNESENÍ:
PS projednala návrh textu výzvy 8. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových
kompetencích II. (opatření IROP/3) a pověřuje kancelář MAS k předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad) II. a) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/3
Součástí tohoto bodu jednání je projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/3, které se stahuje na
tuto výzvu. Členové PS byli upozorněni na nová kritéria přijatelnosti:
✓ Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
✓ Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
✓ Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
✓ Potřebnost realizace je odůvodněná.
Jedná se o povinná kritéria dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD z 7. 11.
2017.
Marie Kršková vyzývá členy PS k vyjádření se ohledně nastavení limitů způsobilých výdajů. Ředitel ZŠ
Červená voda Mgr. Luděk Bílý by částku 790 000,- na aktivity, které nejsou součástí aktivit na zajištění
bezbariérovosti ponechal. Ostatní členové PS souhlasí. Poté Ing. Kršková přechází ke kritériím
věcného hodnocení, za které dostává žadatel body. Vyzývá členy PS, zda-li některá kritéria posílit,
ponížit, přeformulovat či jinak pozměnit. Členové PS se shodují, že předložená sada kritérií a její
parametry jsou vyhovující. Členové jsou upozorněni, že oproti předchozím výzvám jsou zrušena
kritéria: Princip administrativní připravenosti a Princip včasné realizace.

USNESENÍ: PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/3 a pověřuje kancelář
MAS k následnému předložením Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad) III. Projednání návrhu textu výzvy 11. výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o děti II.
(opatření IROP/5)
Další bod dnešního jednání patřil projednání návrhu textu 11. výzvy MAS ORLICKO – IROP – Dostupná
péče o děti II. Cílem výzvy č. 8 je především podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let,
dětských skupin a dalších subjektů poskytující předškolní vzdělávání. Kanceláři MAS je znám jeden
potenciální žadatel, který by se do této výzvy zapojil. Projekty, které chtějí být z této výzvy podpořeny
nemusí být zapojeny v MAP/KAP, ale musí splnit podmínky bezbariérovosti.
K předloženým parametrům výzvy nemá nikdo z členů PS výhrady.

USNESENÍ: PS projednala návrh textu výzvy 11. výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o děti
II. (opatření IROP/5) a pověřuje kancelář MAS k předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad) III. a) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/5
Ing. Kršková opět upozorňuje na nová kritéria přijatelnosti (viz. strana 4). Členové PS jsou vyzváni
Marií Krškovou k diskuzi nad předloženými kritérii. Konkrétně by měli členové PS zvážit „Princip
velikosti obce“ – zda-li ho pozměnit, upravit bodové ohodnocení nebo kritérium úplně zrušit.
Původní znění kritéria: Princip velikosti obce:
10 bodů – projekt je realizován v obci do 500 obyvatel včetně,
5 bodů – projekt je realizován od 501 do 1 000 obyvatel včetně,
0 bodů – projekt je realizován v obci, která má více než 1 000 obyvatel.
Mgr. Eva Myšáková vznáší dotaz, kolik obcí do 500 obyvatel se v území MAS vůbec nachází. Ředitel
Letohradského soukromého gymnázia Mgr. Šembera navrhuje změnu kritéria. Je pro odebrání 10ti
bodové položky tohoto kritéria. Pěti bodová položka tedy mění svou formulaci na“ 5 bodů – projekt
je realizován v obci do 1000 obyvatel včetně. PhDr. Zuzana Pecháčková navrhuje tuto položku posílit
na 10 bodů. Členové PS se dohodli nechat položky na 5 a 0 bodů. Aby došlo k bodovému vyrovnání
dohodla se Pracovní skupina na posílení kritéria „Princip plnění indikátoru strategie“ z maxima 10
bodů na 15 bodů.
Nově zformulovaná kritéria:
Princip velikosti obce:
5 bodů – projekt je realizován v obci do 1000 obyvatel včetně
0 bodů – projekt je realizován v obci, která má více než 1000 obyvatel.
Princip plnění indikátoru strategie:
15 bodů – realizací projektu dojde k navýšení indikátoru strategie – CLLD/3.1/V – Podíl obcí v území,
ve kterých byly realizovány aktivity směřující ke zlepšení občanské vybavenosti.
0 bodů - realizací projektu nedojde k navýšení indikátoru strategie – CLLD/3.1/V – Podíl obcí v území,
ve kterých byly realizovány aktivity směřující ke zlepšení občanské vybavenosti.

Schválená sada kritérií IROP/5 členy PS:

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/5 a pověřuje kancelář MAS
k následnému předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad) IV. Projednání návrhu textu výzvy 12. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové
vzdělávání II. (opatření IROP/4)
Předposledním bodem jednání bylo projednání návrhu textu 12. výzvy MAS ORLICKO – IROP –
Neformální a zájmové vzdělávání II. Jedná se o opakovanou výzvu, ve které mohou žádosti
dostáhnout výše CZV až 1 000 000 Kč. Marie Kršková upozornila členy, že tuto výzvu nelze využít
pouze na bezbariérovost. Bezbariérovost lze z této výzvy financovat pouze doplňkově, stejně tak
nákup kompenzačních pomůcek a nákup budov. Ukončení fyzické realizace projektů z této výzvy musí
být ukončeno ke konci kalendářního roku 2020. Členové PS shledávají nastavení data vyhlášení a
ukončení výzvy dostačující.

USNESENÍ PS projednala návrh textu výzvy 12. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových
kompetencích II. (opatření IROP/5) a pověřuje kancelář MAS k vypořádání připomínek a následnému
předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

Ad) IV. a) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/4
V tomto bodě jednání jsou členové opět vyzváni k diskuzi nad jednotlivými kritérii. Při projednávání
kritérií věcného hodnocení se shodují členové PS na přeformulování kritéria „Princip rozšíření
zájmového vzdělávání“ následovně:
10 bodů – Projekt je realizován v obci, kde nesídlí subjekty zájmového vzdělávání (SVČ nebo DDM).
0 bodů – Projekt je realizován v obci, kde sídlí subjekty zájmového vzdělávání (SVČ nebo DDM).
Předchozí formulace tohoto kritéria byla vztažená na celé pole působnosti SVČ nebo DDM. Pracovní
skupina se shodla, že sídlo je jediné kontrolovatelné kritérium.
Dále se vybízela otázka, zda nepozměnit formulaci u kritéria „Princip podpory žadatelů, kteří
spolupracují s dalšími subjekty/osobami při vzdělávání“. Bylo doplněno následující zpřesnění.
„Spoluprací není myšleno poskytování placené služby.“Bodová škála nebyla pozměněna u žádného
z předložených kritérií.

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/4 a pověřuje kancelář MAS
k předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

5/11

5

0

0

V. Místní akční plány vzdělávání
Poslední bod dnešního jednání patřil Místnímu akčnímu plánu vzdělávání (=MAP). Kršková podala
členům informace o navazujícím projektu MAP II. Nyní se projekt MAP II nachází v přípravné fázi
projektu. Členové byli seznámeni s Implementačními aktivitami – konání informačních schůzek MAP
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
✓ 22. 1. 2018, 10:00–12:00 - Edukativně stimulační skupiny.
✓ 22. 1. 2018, 13:00–15:00 - Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání.
✓ 23. 1. 2018, 9:00–11:00 - Místně zakotvené učení z pohledu žáků a pedagogů - tvorba regionální
učebnice.
✓ 24. 1. 2018, 8:00–10:00, kancelář MAS ORLICKO, z.s., Žamberk - Rozvoj kompetencí výchovných
poradců.
Implementační aktivity – informační schůzky MAP Žamberk a Králíky:
✓ 24. 1. 2018, 8:00–10:00, kancelář MAS ORLICKO, z.s., Žamberk - Rozvoj kompetencí
výchovných poradců.
✓ 24. 1. 2018, 11:00–12:30, kancelář MAS ORLICKO, z.s., Žamberk - Rozvoj kompetencí
pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí.

V. diskuze a informace od členů PS
Mgr. Šembera vznesl dotaz ohledně informací o aktualizaci KAP.
Fotografie z jednání:

Zpracovala: Bc. Martina Rosenbergerová

