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Místní akční skupiny Rakovnicko
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Tým Místní akční skupiny
Rakovnicko







KANCELÁŘ
Ing. Jan Polák
ředitel Rakovnicko o. p. s.
Simona Dvořáková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie
CLLD (podmínky podpor, podporované oblasti a
aktivity, přípravy projektů a metodika, nedotační
aktivity, spolupráce…)
Bc. Lucie Strouhalová
Manažerka MAS Rakovnicko, animátorka škol,
Hlavní manažerka projektu MAP ORP Rakovník
(metodická podpora k šablonám pro MŠ a ZŠ,
aktivity MAS, realizace a aktivity v rámci MAP
ORP Rakovník)
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Libuše Bestajovská
předsedkyně
PLÉNUM
12 obcí
1 Svazek obcí
3 ZŠ a MŠ

5 podnikatelů
15 NNO
1 aktivní občan

Novinky k SCLLD MAS
Rakovnicko




21. 10. 2016 splnila Strategie podmínky
přijatelnosti a prošla kolem formálního
hodnocení;
2. 3. 2017 splnila Strategie 1. kolo Věcného
hodnocení s výsledkem „Ano s výhradou“,
kancelář obdržela připomínky k zapracování;
29. 3. 2017 byla odevzdána upravená Strategie a
postupuje do 2. kola Věcného hodnocení.

www.mas-rakovnicko.cz

Tým Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání ORP Rakovník
ADMINISTRATIVNÍ TÝM
 Bc. Lucie Strouhalová
Hlavní manažer projektu
(řízení projektu, organizační zajištění
aktivit, strategické plánování, zajištění
spolupráce, komunikace, publicita a
propagace…)
 Bc. Patricie Kovářová
Asistent projektu
(analýzy, data, strategické plánování,
komunikace, zajištění spolupráce,
publicita a propagace…)
REALIZAČNÍ TÝM
 Mgr. Karel Folber
Odborník na Základní školy
 Mgr. Bc. Jana Kovářová
Odbornice na Mateřské školy
 Ing. Marie Kruntová
Expert Inkluze
 Mgr. Zdeňka Jirková
Odborník za neformální vzdělávání
 Expert investic
Ing. Jan Valer
ŘÍDÍCÍ VÝBOR
 1 Zástupce Středočeského kraje a
Krajského akčního plánu;
 2 obce;
 3 ředitelé nebo pedagogové ze ZŠ, MŠ;
 1 Jazyková škola;
 1 ZUŠ;
 1 zástupce z MÚ Rakovník;
 1 zástupce rodičů;
 1 zástupce Rakovnicko o. p. s.

www.maprakovnicko.cz

Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj na
území MAS Rakovnicko




Území MAS Rakovnicko tvoří 77 obcí z celkem
83, které se nachází na území ORP Rakovník.
Pro těchto 77 obcí je tvořena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
Jakýkoliv subjekt z území MAS Rakovnicko,
včetně samotné obce, může žádat o podporu
na své aktivity v rámci Výzev MAS Rakovnicko.

Co
bude
podporovat


MAS

Rakovnicko

Podporované oblasti, dosažené cíle i finanční
alokace na jednotlivé oblasti projednává a
schvaluje Programový výbor MAS.

Zemědělství
Na aktivity provozované nebo plánované
zemědělskými podnikateli je vyčleněno 28 901 300,Kč a je předpokládáno podpořit alespoň 15 projektů
zaměřených na zemědělskou infrastrukturu,
zemědělské podniky a uvádění na trh zemědělského
produktu. Významný bude i vliv projektů na tvorbu
nových pracovních míst, mohlo by jich vzniknout
alespoň 5.
Pozemkové úpravy
Na akce dle schválených návrhů pozemkových úprav
jsou vyčleněny 3 miliony Kč.
Lesy
Podpoříme Lesnickou infrastrukturu a neproduktivní
investice v lesích, vyčlenili jsme na to 7 milionů Kč.
Předpokládáme realizaci 7 projektů, zatraktivnění
alespoň 2,5 ha ploch s funkcí lesa a úpravu 1,5 km
lesních cest.
Podnikání
Chceme podpořit podnikání v regionu, v částce 6,6
milionu Kč. Rádi bychom podpořili alespoň 4
podnikatelské projekty, které zároveň přispějí
k vytvoření celkem 3 nových pracovních míst.
Sociální podnikání
Věříme v rozšíření trendu sociálního podnikání i do
našeho regionu. Nově vzniklé sociální podniky mohou
být podpořeny na své investiční i neinvestiční aktivity
částkou 6 889 340,- Kč. Kromě samotné výstavby či
rekonstrukce mohou žádat podporu i na
zaměstnance.

Sociální služby a komunitní centra
Jednou z priorit je podpora infrastruktury sociálních
služeb a samotných sociálních pracovníků pracujících
na místě, v terénu, nebo v komunitním centru. Na
tuto oblast je vyčleněno 11 815 800,- Kč, odhadujeme
podpořit 2 poskytovatele sociálních služeb, 4
jednotky pro sociální bydlení, 2 komunitní centra, 10
pozic pro sociální pracovníky a pracovníky
komunitního centra.
Vzdělávání
Jedná se o oblast s nejvyšší prioritou, podpoříme ZŠ,
MŠ a další vzdělávací subjekty v částce 40 012 000,Kč. Vychází to na zhruba na 7 projektů škol, školek i
NNO, které se zabývají neformálním, zájmovým či
celoživotním vzděláváním.
Zaměstnanost a prorodinná opatření
Snazší vstup na trh práce díky rekvalifikacím a
možnostem pro rodiče, kam umístit své děti k péči, je
cílem podpory zaměstnanosti a prorodinných
opatření. Podpoříme také flexibilní formy práce.
Celkově jsme na to vyčlenili 6 657 710,- Kč.
Doprava
Bezpečnostní prvky a úpravy související s dopravou
v obcích, lepší přístup na autobusové zastávky.
Alespoň 2 takovéto projekty podpoříme částkou
13,12 mil. Kč.
Hasiči
Navázali jsme na podporu nabízenou MMR a 1 projekt
na stavební úpravy objektu SDH podpoříme ve výši 3
miliony Kč.
Spolupráce
MAS Rakovnicko může vytvořit s aktivními subjekty
z Rakovnicka projekty spolupráce zaměřené na
propagační, informační, vzdělávací a volnočasové
akce, pořádání konferencí, festivalů, workshopů,
exkurzí a výstav, přenosů příkladů správné praxe,
vydávání publikace, brožury… Projekty mohou být
národního či mezinárodního charakteru, a je možnost
podpořit akce až za 2 126 080 Kč.
MAS Rakovnicko se zapojila do čerpání z IROP, OPZ a
PRV, s přesně danou alokací. Tuto alokaci rozdělila
na jednotlivé oblasti dle potřeb a požadavků v území,
a také dle toho, jak jí to bylo umožněno pravidly
jednotlivých operačních programů.

http://www.mas-rakovnicko.cz/dotace-pro-rakovnicko-2017-2022/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rakovník
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V rámci projektu zaměřeného na předškolní, základní,
zájmové, neformální a volnočasové vzdělávání byly 3.
března
2017
spuštěny
webové
stránky
www.maprakovnicko.cz. Jejich úkolem je informovat
o projektu MAP, jeho tvůrcích, jednotlivých
aktivitách, setkáních, seminářích, sloužit ke sdílení
rad, tipů, novinek a zajímavostí, zveřejnění
strategických a analytických dokumentů, a k dalším
aktivitám, které pomohou k lepší komunikaci v oblasti
vzdělávání v našem regionu.

Setkání ZŠ a MŠ s OSPOD
Tým MAP pro ORP Rakovník uspořádal setkání
zástupců
základních
a
mateřských
škol
s Mgr. Lubošem Kejlou, vedoucím odboru sociálněprávní ochrany dětí a sociální prevence. Tato potřeba
vyplynula na jednání pracovní skupiny pro předškolní
vzdělávání. Ředitelé i pedagogové měli možnost
zasílat předem dotazy, které se na setkání
projednávaly. Tímto ještě jednou velmi děkujeme
rakovnickému OSPODu za jejich ochotu s námi
spolupracovat.

Brožurka pro rodiče předškoláčků
Již na začátku projektu Místního akčního plánu
vzdělávání, tedy na podzim minulého roku, zazněla na
pracovní skupině pro předškolní vzdělávání potřeba
lépe a přehledněji informovat rodiče předškoláků o
procesu přestupu dítěte z mateřské do základní školy,
včetně tipů na zlepšení připravenosti dítěte a dalších
pomocných rad.
Jsme tak nesmírně rádi za všechny pozitivní ohlasy na
námi vydanou publikaci, kterou vytvořila členka
realizačního týmu, Mgr. Bc. Jana Kovářová, z nichž
některé chodí i z oblastí mimo Rakovnicko.
Brožura je umístěna na webu MAP a je volně ke
stažení.

Stavební úpravy škol a školek
Členem realizačního týmu MAP je Expert investic,
Ing. Jan Valer, který je školám a školkám k dispozici
ohledně rad a tipů na investiční zásahy. Bude se
podílet také na analýze potřebných zásahů do budov
a učeben, či do doplňkových prostor škol a školek.

Konference MAP a KAP
Zpracovatelé MAP se setkávají se zpracovateli
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, jež je
počinem Středočeského kraje. V KAPu by měly být
shrnuty všechny problémy, nedostatky a potřeby
zjištěné jednotlivými středočeskými MAPy.

http://www.maprakovnicko.cz/

Podněty MAP
Jsme otevřeni všem návrhům z oblasti vzdělávání,
které plynou z potřeb našeho regionu. Pokud máte
jakýkoliv zajímavý podnět, budeme velmi rádi,
budete-li ho s námi sdílet. Každému nápadu či
připomínce se budeme věnovat na zasedání
Realizačního týmu či na příslušné pracovní skupině a
rádi pak vše zpracujeme také do samotného
dokumentu Místního akčního plánu. Obracet se
můžete na manažerku či asistentku projektu, stejně
tak na jednotlivé odborníky, kdy je Vám každý z nich
k dispozici nejen v rámci jejich odbornosti. Veškeré
kontakty naleznete na webových stánkách
www.maprakovnicko.cz.

Čistá Berounka 2017

Čistá Berounka 2017

Finančně či věcně akci podporují:

Letošní ročník je XII. v pořadí. Zahájení úklidu
proběhne ve Zvíkovci a vyčistí se oba břehy až do
Roztok. Stále je zájem se této akce účastnit ale i ji
podporovat. Letošní ročník organizačně zajišťuje MAS
Rakovnicko, CHKO Křivoklátsko a SDH + obec Skryje.
Akce je registrovaná v iniciativě Ukliďme Česko.















Středočeský kraj
Povodí Vltavy, s. p.
Procter & Gamble Rakovník
Obec Roztoky
Obec Branov
Obec Velká Buková
Lesy ČR, s. p.
VHČ Pavlíkov
Obec Zbečno
Šalanda a Tyršák, Rakovník
Pivovar Bakalář
Půjčovna lodí www.berounka.cz
Roman Horký (Kamelot)

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

http://www.mas-rakovnicko.cz/cista-berounka/cista-berounka-2017-1917cs.html

Další zajímavosti

Šablony pro MŠ a ZŠ
Díky
poskytovaným
konzultacím
k projektům
zjednodušeného financování pro MŠ i ZŠ si navzájem
předáváme zkušenosti některých realizátorů i
„nerealizátorů“. Narážíme tak na nezapojení se
malotřídních škol do čerpání podpory z OP VVV na tzv.
„šablony“. To je zapříčiněno například tím, že jen velmi
těžko hledají řešení personálního zastoupení
s ohledem na nabízené aktivity šablon. V případě dvou
zaměstnanců školy nejsou schopni dostupné šablony
zkombinovat tak, aby ve výsledku dosáhli alespoň na
minimální výši podpory. Za daných podmínek tak
šablony zůstávají pro malotřídní školy mnohdy zcela
nedostupnou nabídkou.
K 24. únoru 2017 však i přes tyto problémy
registrujeme v našem ORP celkem 19 úspěšných
žadatelů. Z toho deset žadatelů jsou právnické osoby,
jejichž součástí je mateřská i základní škola. Pouze
jeden z těchto subjektů pak využil úpravy výzvy, ke
které došlo k 31. 10. 2016, kdy byla snížena minimální
hranice výše dotace pro jeden projekt, která nyní činí
200 000 Kč i pro subjekt, jehož součástí je MŠ+ZŠ
(oproti dřívějším 400 000 Kč). Dále z našeho ORP
využívá šablon 6 mateřských a 3 základní školy, z toho
3 MŠ a 2 ZŠ jsou přímo rakovnické.

Lokální konzultanti, koučové i experti pro sociální
podnikání
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém projektu
vytváří sítě lokálních konzultantů, koučů a expertů,
kteří budou zájemcům pro realizaci sociálního
podnikání poskytovat poradenství i odbornou pomoc.
Dále Ministerstvo zajistí stáže v jichž zavedených
sociálních podnicích.
Pro Středočeský kraj je Lokálním konzultantem MPSV
paní Mgr. Zuzana Dudáková.
Užší spolupráce středočeských Místních akčních
skupin se Středočeským krajem
Při vzájemné komunikaci se rýsuje možná hlubší
spolupráce zástupců středočeských MAS s vedením
Středočeského kraje. Místní akční skupiny znají svou
oblast a mají rozsáhlé strategie, které obsahují spoustu
využitelných dat přibližujících potřeby, příležitosti, silné
a slabé stránky regionů. Spolupráce by se mohla
rozvíjet i při realizaci Programu rozvoje kraje.
Přípravy podkladů pro žadatele MAS Rakovnicko
V nejbližších měsících bude možné z webu MAS
Rakovnicko stáhnout kompletní pravidla pro žadatele a
příjemce na jednotlivá opatření, na které lze žádat o
podporu. Včetně pravidel a důležitých informací,
povinných příloh předkládaných s projektovými
žádostmi, bude zveřejněn i výtah k úspěšnému
provedení výběrového řízení a výběru dodavatele.
Volnočasové aktivity mají možnost prezentace na
tradiční prázdninové akci
Centrum pro děti, mládež a dospělé pořádá „Poslední
prázdninovou párty na Hawai“ a spolkům organizacím
či jedincům, zabývajícím se volnočasovými aktivitami
pro děti, mládež a dospělé, je tak umožněno zdarma
prezentovat svoje aktivity a svou činnost. Více na
www.hlidaniudracka.cz

Další zajímavosti

PARTNEŘI MAS RAKOVNICKO
aktuální seznam k 3. 4. 2017






































Město Jesenice
Městys Kněževes
Městys Mšec
Obec Břežany
Obec Čistá
Obec Drahouš
Obec Kolešovice
Obec Kounov
Obec Skryje
Obec Velká Buková
Obec Všetaty
Obec Srbeč
Svazek obcí mikroregionu Kněževes
Základní škola a Mateřská škola
Bez hranic
Základní škola a mateřská škola Jesenice
Základní škola a Mateřská škola
Kolešovice
Rydex s. r. o.
Pavlína Jirsová
Mgr. Pavel Škrle
Lesní a zemědělská společnost Svatý
Hubert, spol. s r. o.
Roman Hartl
Spolek pro Mutějovice, z. s.
Občanské sdružení Kněževes 21. století, z. s.
Domov Ráček o. p. s.
Občanské sdružení Mšecko
Společenství Dobromysl
Sušárna Kolešovice, o. s.
Divadelní soubor Tyl Čistá
Okresní agrární komora
SK Sparta Řevničov
Romodrom o. p. s.
Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát
Aeroklub Rakovník, z. s.
TJ TATRAN Rakovník
RAKOZAHRADA, z. s.
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z. s.
Miroslav Vrána mladší

masrakovnicko

Místní akční skupina
Rakovnicko

