01:27:47
Klara Tidrichova:
Prosím budou podporováni i rodiče vracející se na trh práce
po RD? ANO, patří mezi podporovanou CS.
01:28:15
Martina Hanzlíková MAS Aktivios:
dospívající - prosím věkové rozmezí?
předpokládám 15- …? Nově budou podporovány i děti, věk nebude již nijak omezován, jak tomu bylo
v OPZ.
01:29:45
Galina Čermáková - MAS Vyhlídky:
Jakým způsobem budou identifikovány osoby
z CS např. osoby ohrožené chudobou? Děkuji. Na základě mapování potřeb. Obdobně jako
v současném programovém období budou stanoveny definice jednotlivých CS.
01:31:17
Renáta Kučerová:
V zásadě všechny jmenované CS, upřesnění k vykazování atd.
bude v Pravidlech pro žadatele a příjemce/ve výzvě.
01:33:05

MAS Říčansko Jana Krutská:

01:33:14

Renáta Kučerová:

Dobrý den, bude k dispozici prezentace? Děkuji

ano

Prezentace i videozáznam ze semináře jsou k dispozici na webu NS MAS
http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prezentace-a-videozaznam-ze-seminare-clld-v-opz-29-6-2021/
01:37:32
Eliška Matulová_MAS Královská stezka: Lze v rámci dobrovolnictví podpořit "oficiální"
dobrovolnická centra zřizovaná např. FOKUSem? Např. zavádění nových dobrovol. programů? Děkuji
V tuto chvíli nedokážeme odpovědět, bude potřeba znát konkrétněji vaši představu, jak by to mělo
vypadat – vhodné ke konzultaci.
01:40:44
MAS ORLICKO, z.s.:
Dobrý den, můžete uvést konkrétní podporované aktivity v rámci
komunitně prospěšného zaměstnávání? Mzdy osob z cílových skupin (zaměstnanců), aktivizační pracovník /
mentor, …. ? Obdobné jako v OPZ: Pracovní a bilanční diagnostika, podpora tvorby pracovních míst za

pomocí mzdových příspěvků, zprostředkování zaměstnání, stáže u zaměstnavatelů, tranzitní
programy pro studenty posledních ročníků, kariérové a pracovní poradenství, rekvalifikace a další
profesní vzdělávání, prostupné zaměstnávání, poradenství za účelem podpory zahájení samostatně
výdělečné činnosti, podpora podnikání na zkoušku v zaměstnaneckých družstvech, mentoring,
koučink, pracovní asistence, neinvestiční vybavení pracoviště podpořených osob apod.
01:40:52
Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko:
Kdy budou k dispozici konkrétní detailní
specifikace, co vše lze zahrnout do způsobilých výdajů pod jednotlivými aktivitami? Např. podpora
podnikání na zkoušku...mzda, v jaké výši, nákup materiálu, vybavení-v jaké výši, admni. podpora
(právní poradenství, apod., zda bude nutný podnikatelský záměr, atd. atd....nebo sousedská
výpomoc...mzdy? koordinace? vybavení? Všechna témata jsou známá, ale není zcela jasné, co
konkrétně pod nimi lze...děkuji Jakmile bude schválen OPZ+ a bude vytvořena metodika pro nový
OPZ+. Obecně aktivity, které uvádíte, budou způsobilé, jak to znáte z OPZ. Nebude možné platit
investice.
01:41:05
Bouchnerova: Jak je z vaší strany vnímána podpora v oblasti paliativní a hospicové
péče? Může pomoci kdokoli nebo odborníci - lékaři, zdravotní sestry, apod … ? Děkuji Samozřejmě, že
odborné práce musí vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací, např. psycholog, sociální pracovní,
lékař atd.
01:42:17
Barbora Roušarová:
jaká bude alokace na MAS? máme 55 000 obyvatel, nejprve
se mluvilo o 30 mil. korun a pak o 20 mil. korun. Kdy bude cca známo, co bude podporováno na
přímo z OPZ? V případě, že vaše MAS má 55 tis. obyvatel, tak spadáte do 3. kategorie MAS v rámci,
které může MAS dosáhnout až na 20 mil. Kč na AP. Na toto maximum však můžete dosáhnout pouze

v případě, že váš první projekt bude v min. výši 10 mil. Kč (CZV), tj. alespoň na 50 % alokace na celý
AP.
01:42:58
Anežka Pavlišová:
Můžete popsat jaký je rozdíl mezi příměstským táborem a
komunitním venkovským táborem? Mimo již zmiňované vykazování? Odpověď níže v chatu
01:43:05
Jitka Doubnerova:
Bude podporovaná koordinace sociální práce na obcích komunitní plánování sociálních služeb? ANO viz materiál Podporované aktivity v OPZ+
01:43:20
nevyplývá.

MV:

Musí komunitní centra realizovat také terénní programy? Nemusí, z ničeho to

01:44:06
MAS Krajina srdce Katarína Šmídová,: Taky se chci zeptat na palitativní a hospicovou
péči, kdo to bude moci vykonávat, je to velmi specifická a náročná péče, kde je nutné mít potřebné
zdravotní vzdělání, bude možné například pracovníky co se týče vzdělávání těchto pracovníku?
Odborné pozice vykonávají pracovníci s příslušnou kvalifikací. Vzdělávání pracovníků bude umožněno
– viz materiál Podporované aktivity v OPZ+.
01:44:58
MAS Krajina srdce Katarína Šmídová,: Bude možné finančně podpořit vzdělávání
těchto pracovníku? Děkuji, omlouvám se za chybu při psaní předchozího dotazu.
01:46:30
Martin Braun: Dobrý den. Bude zachována podpora mobilního hospicu? Jednalo se v
současné době o aktivitu podporovanou v rámci výzvy na sociální služby. Pochopil jsem, že to bude
zachováno, ačkoliv soc. služby dle zákona 108 jako takové nepůjdou. Chápu to správně? Mobilní
hospice budou i nadále podporovány. Je to služba mimo režim zákona 108 stejně jako tomu bylo
doposud.
01:46:40
Josef Ryšavý: Za nas do aktivit sdileni: komunitni práce a participace - socialni
"domovnik", sdilene dilny na drobne opravy + mozne navazani na nábytkovou banku .. teoreticky
navazani také na komunitni zahradu, komunitu zahradkaru ve smyslu sdileni zkusenosti s
permakulturou, sobestacnosti, …. muzeme dále plánovat tímto směrem? ANO viz materiál
Podporované aktivity v OPZ+.
01:53:40
Fejglova:
V příkladech podporovaných aktivit uvádíte mj. sdílení vybavení a
pomůcek. Bude potencionální sdílené vybavení (např. jednoduché stroje pro údržbu veřejných
prostranství) způsobilým výdajem do projektu, když se jedná o neinvestiční dotaci? Bude upřesněno
po schválení OPZ+, aktuálně není ještě připravena metodika pro nový OPZ+ (včetně Příručky ke
způsobilosti výdajů). Nicméně nákup investic nebude z CLLD v OPZ+ možný.
01:55:15
Pavel Rejchrt: Dobrý den, vypadl mi na chvíli internet - mohu se prosím zeptat, zda
bude možné akční plán měnit, aktualizovat? V průběhu let se totiž může situace v území změnit,
mohou být aktuálnější potřeby nebo priority... Díky moc za odezvu, Pavel Rejchrt Odpověď níže
(Renáta Kučerová)
01:55:35
ivana.pychova: Mobilní hospice budou podporovány, stejně jako vzdělávání
pracovníků v paliativní péči.
01:56:54

ivana.pychova: Komunitní centra nemusí současně realizovat terénní programy

01:58:30
Pavel Rejchrt: Ahoj Lenko, díky za odpověď. Každopádně bych chtěl požádat ŘO
OPZ, aby změny a aktualizace umožněny byly. Není přece možné věštit, jaká bude situace za několik
let. I skvěle naplánovaný akční plán může pak neodpovídat zcela aktuálním potřebám území. Každé

strategické plánování je i o průběžném vyhodnocování a pokud se ukáže, že je třeba něco změnit, tak
je důležité, aby změny byly možné... Díky moc
01:59:18
Renáta Kučerová:
Dotaz ke změnám AP - viz prezentace - budeme požadovat
vyhodnocení prvního projektu v průběhu realizace před realizací druhého projektu. Ale dokument AP
jako takový se aktualizovat nebude, návazné aktivity budou podloženy v dané evaluaci a promítnuty
v následném projektu. Rozhodně není potřeba mít obavy, že byste nemohli v dalším projektu
reagovat na aktuální potřeby.
02:00:29
Václav Pošmurný:
u MAS co bude mít 20 mil tak nebude moci využít u prvního
projektu 70 % hranice (ta je 14 mil) ale výzva bude dávat jen 12 mil max výši projektu)
02:01:00

Renáta Kučerová:

Ano tak to je, 12 mil bude max. výše projektu.

02:01:02

Martina Hanzlíková MAS Aktivios:

02:01:41

Václav Pošmurný:

to Václav Pošmurný... je tam rozmezí 50-70%

velké MAS tedy mohou využít jen 60 % :-)

02:01:48
ivana.pychova: Co se týče formy realizace, není rozdíl mezi komunitním táborem a
příměstským táborem - hlavním rozdílem jsou jednodušší administrativní požadavky a širší cílová
skupina (jak co se týče rodičů, tak také dětí).
02:02:04
Michaela Škochová:
Mě osobně zaráží to min. na 1 projekt, pro nás 5 mil Kč.? Mě
to přijde tedy hodně. Tyto limity jsou již závazné? Minimální hranice pro projekt MAS bude nastavena
výzvou ŘO OPZ na 3 mil. Kč. V případě předložení 1. projektu MAS na toto minimum, lze dosáhnout
na alokaci na celý AP ve výši 6 mil. Kč. Pokud budete chtít dosáhnout na celkovou alokaci AP ve výši
10 mil. Kč (maximum alokace pro 1. kategorii MAS dle počtu obyvatel), potom skutečně první projekt
MAS musí být předložený na min. 5 mil. Kč. (50 % alokace AP).
02:02:14
Pavel Rejchrt: mohu se prosím zeptat, pokud např. jedna mas má 23 tis. obyvatel a
druhá 38 tis. obyvatel, tak dostanou stejně nebo se při alokování peněz bude přihlížet i k rozdílům v
počtu obyvatel v rámci jedné té velikostní kategorie? Obě MAS spadají do stejné - 2. kategorie MAS
dle počtu obyvatel a limit pro maximální alokaci na AP mají stejný tj. 15 mil. Kč. Kolik prostředků
dostane MAS přiděleno záleží především na výši prvního projektu MAS. V případě, že MAS předloží i
v této kategorii projekt za 3 mil. Kč, výše na AP bude max. 6 mil. Kč. Pokud by MAS chtěla dosáhnout
na maximální limit AP ve své kategorii, tak musí první projekt MAS předložit na 7,5 mil. Kč.
02:02:54
Martina Hanzlíková MAS Aktivios:
Viz prezentace pro tento seminář

OPZ bude pak dělat nějaké průběžné výzvy?

02:03:49
ivana.pychova: Komunitní plánování bude i nadále podporováno viz podkladový
materiál Podporované aktivity v OPZ+
02:04:33
MAS ORLICKO, z.s.:
uvedené informace alokací jsou tímto již dané
(předpokládám, minimálně pro přípravu prvního AP) Ano, informace k alokacím jsou již dané.
02:04:49

MAS ORLICKO, z.s.:

Můžeme s tím závazně počítat pro přípravu? Ano, můžete.

02:07:59
Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko:
Každopádně velké MASky, resp. s velkým
počtem obyvatel, jsou bity :-( MAS s velkým počtem obyvatel mohou předložit větší projekty až do
výše 12 mil. Kč. (na tuto částku MAS v nižších kategoriích nedosáhnou).
02:08:09

MV:

Jakou dobu realizace má mít (min. - max.) první projekt? Max. 36 měsíců

02:08:18
Klara Tidrichova:
Prosím kdy bude termín pro předkládání AP? AP se bude
předkládat spolu s projektovou žádostí, nikoli jako samostatný dokument – termíny viz prezentace
pro tento seminář.
02:08:28
Klara Tidrichova:
Kdy se předpokládá dostupnost online formuláře? Aktuálně
zadáváme požadavek na jeho vytvoření, budeme vás včas informovat.
02:13:06
Michaela Škochová:
Nevím jak u jiných MAS, ale my měli jen jeden projekt od
žadatelů velký. Jinak ostatní projekty jen kolem 1 mil. Kč..... Za mě osobně jsou ty limity staršně
vysoko Vyplývá z nového modelu podpory, kdy bude AP pokryt na celé období 2 projekty MAS, viz
prezentace.
02:13:10
Barbora Roušarová:
Výpočet MAS do 20 000 obyvatel bude mít 500 Kč/obyvatel,
my 55 000 obyvatel budeme mít na obyvatele 363 Kč. Není tedy možné podle počtu obyvatel
vypočítat na MAS 500 Kč/obyvatel a dle počtu obyvatel při standardizaci dát prostředky do OPZ
Nastavené limity a max. možné alokace jsou již dané. Není to možné.
02:13:29
Lenka Křížová: Min. alokace na AP (na celé období/ pro všechny MAS) = 6 000 000
Kč? Tedy min. výše 1. projektu pro dosah na min. alokaci AP 50% = 3 000 000 Kč?
02:15:26
lucie.truneckova:
Ano, min. alokace na MAS je pro všechny 6 mil. Kč, min. výše
projektu je na 3 mil. Kč rovněž pro všechny MAS.
02:17:20
Renáta Kučerová:
K dotazu k dostupnosti formuláře AP - na semináři podrobně
představen obsah AP a po semináři zasílán v podobě dokumentu. Zhotovení formuláře nyní
zadáváme, budeme vás informovat, kdy bude k dispozici, jestli už na semináři v září, příp. později.
Obsah už ale představen nyní.
02:17:39
Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko:
Toto se týká 1 CS? Projekt může mít více
aktivit a tedy více CS, tedy... Reakce níže (Renáta Kučerová)
02:17:53
lucie.truneckova:
2023 (do cca června 2023).

Zahájení realizace 1. projektu MAS předpokládáme od ledna

02:18:23

Max. délka realizace projektu 36 měsíců.

lucie.truneckova:

02:18:24
Anna Hančová: Analýzu problémů a potřeb jsme již provedli v rámci zpracování
koncepční části SCLLD - je možné tuto využít nebo budete trvat na provedení analýzy v průběhu
zpracování AP? Jistě lze použít, pokud již máte nějakou zpracovanou a bude aktuální.
02:18:40
Renáta Kučerová:
Samozřejmě může být více CS, které chcete řešit a bude to
možné s prostředky, které budete mít k dispozici.
02:18:52
Martina Hanzlíková MAS Aktivios:
může počkat až na další výzvu?
02:19:36
Renáta Kučerová:
druhé, v této chvíli nepočítáme.

a kdyby chtěla MAS pouze jeden projekt? tak

S tím, že byste nebyli zapojeni do první výzvy, ale až do

02:20:00
Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko:
Ano, tomu rozumí, ale analýzy má svůj limit, 4
strany...tedy 4 strany pro 1 CS nebo všechny, pro které bude 1 žádost zaměřena? Je to orientační
počet, bude upřesněno. V každém případě půjde o velmi stručné vyjádření, a v žádném případě o
objemné analýzy tak, jak je znáte.
02:21:14

Renáta Kučerová:

Požadavek je mít nastaven AP na celé období realizace.

02:23:02
Václav Pošmurný:
popis aktivit tedy bude odpovídat % výši požadované alokace
= u velkých MAS max 60 % Viz formulář AP SCLLD
02:28:02
H. Dufková:
Omlouvám se, jestli to tady bylo už zmíněno - přišla jsem později. Jak
to bude s financováním? Spoluúčast MAS a forma ex-ante?
02:32:15
Renáta Kučerová:
Spoluúčast MAS - zatím není oficiálně zakotveno, nicméně
současný postoj ŘO OPZ je nulové spolufinancování ze strany NNO, tedy i MAS jakožto příjemců.
Mělo by být uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce (první verze Pravidel by měla být metodiky
zpracována v září 2021) a v samotné výzvě. S ex-ante počítáme.
02:33:55
Renáta Kučerová:
Ještě pro úplnost doplním, že dle pravidel financování
schválených vládou je pro NNO max. 5% s tím, že v kompetenci ŘO je snížit až na nulu.
02:36:45
Klara Tidrichova:
zaměřeny na stejnou CS?

Prosím musí na sebe projekty tématicky navazovat - musí být

02:37:24

Nemusí takto navazovat.

Renáta Kučerová:

02:38:24
Radana Maloušková: Kdy prosím předpokládáte vyhlásit 1. výzvu? Viz prezentace –
první výzva cca pol. roku 2022, ukončení příjmu žádostí září 2022.
02:38:34
Martina Hanzlíková MAS Aktivios:
projekty MAS tedy mezi sebou nebudou
soutěžit, ale je možné že budou krácené na základě věcného hodnocení? Bude probíhat klasické
hodnocení projektové žádosti. Spolu s ní bude hodnocen i předložený AP. Kritéria hodnocení obojího
budou známa v dostatečném předstihu a budeme vás o nich informovat. Výzvy budou soutěžní,
předpokládáme, že budou podpořeny všechny nebo maximum MAS, dle doposud projeveného zájmu
zapojit se do OPZ+ vůči alokaci na výzvu, nicméně bude záviset na výsledném zájmu MAS a výši
předložených projektů. Podrobněji viz prezentace, příp. se můžete i obracet na vedení NS MAS –
rozdělení alokace bylo vyjednáno společně.
02:39:59
Lada Scherrerova:
jak moc bude důležitá návaznost AP na opatření uvedená v
koncepční části SCLLD? přijde mi, že to podstatné-tj. potřebnost v území bude popsána spíše v AP
samotném,,, takže provázanost koncepční části až tak důležitá nebude, ale třeba se mýlím Při
hodnocení AP nebude ŘO OPZ studovat koncepční část SCLLD – její hodnocení je plně v kompetenci
MMR. V AP bude MAS stvrzovat, že tato návaznost existuje.
02:42:44
lucie.truneckova:
P. Pošmurný, ano, u MAS v nejvyšší kategorii je možné s
ohledem na limit výše max. výše 1. projektu MAS (12 mil. Kč) potřeba popsat aktivity v AP pouze ve
výši 60 % alokace AP pro dosažení na max. alokaci na AP (20 mil. Kč).
02:57:43
Leona Koubková:
Pokud se neplánuje aktualizace finančního plánu, budou
jednotlivé roční částky v plánu nezávazné a sledovat se bude pouze čerpání souhrnně za celý
projekt/AP? Nastavené částky ve finančním plánu AP by měli korespondovat s plánovaným čerpáním
projektu. Finanční plán se aktualizovat v AP nebude, bude se průběžně načítat skutečnost
k uvedeným plánovaným hodnotám a čerpání jako takové se bude sledovat na úrovni projektů a
nastaveného rozpočtu.
02:59:39
Zuzana Guthová:
bude možno část nepřímých nákladů přenést i na
subdodavatele? (na pokrytí nájmů a dalších režijních nákladů) V případě metody 40% paušálu budou
veškeré dodávky ve 40% paušálu – nebudeme rozlišovat do tohoto detailu.

03:03:53
Veronika Horáková:
Prosila bych vyjasnit, jak je myšleno, že AP/projekt musí být
už tvořen na konkrétní osoby. To už musím předem znát jména osob, které se zúčastní
táborů/paliativní péče/….to je přeci nemožné. Takto samozřejmě nikoli, nicméně se předpokládá, že
v průběhu tvorby AP MAS důkladně zmapuje území a bude poměrně detailně znát, jaké osoby
s jakými potřebami se v tomto území nachází.
03:10:47
Michaela Valtrová:
Bude limit pro bagatelní podporu stále ve výši 40 hodin?
Předpokládáme, že ano, ale vše bude jasné až ve chvíli, kdy bude k dispozici nová metodika pro OPZ+.
03:17:55
Martina Hanzlíková MAS Aktivios:
a jak to budete s tím soutěžením? Projektové
žádosti MAS se budou předkládat do výzvy ŘO OPZ, přílohou projektové žádosti bude AP. Poté se
obojí bude hodnotit dle předem známých jednotných hodnoticích kritérií – viz hodnocení v běžných
výzvách.
03:19:44
semináři.

lucie.truneckova:

Konkrétní podmínky výzvy ŘO OPZ představíme v navazujícím

