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Slovo předsedy na úvod
Vážení aktéři v územní působnosti
Místní akční skupiny Svitava, vážení
spoluobčané, zástupci podnikatelských
subjektů, NNO, obcí, církví a ostatní
čtenáři. Přinášíme Vám po delší odmlce další vydání našeho zpravodaje.
Ve zpravodaji ze srpna roku 2014 jsem
se zmiňoval o tom, že končilo minulé
dotační období a administrace podpořených projektů místní akční skupinou musí být dokončeny do poloviny
roku 2015. Zmínil jsem také to, že nastává nové dotační období, na které začíná MAS zpracovávat strategii, která
je nezbytná pro alokaci finančních prostředků na toto období. I když jsme věděli, že v období 2007–2013 naše republika nedočerpala z evropských
fondů značné finanční prostředky, že

jejich čerpání je nepružné a pomalé,
netušili jsme, že s čerpáním v novém dotačním období to bude „stejná
písnička“.
Nepřipravenost našich ministerstev, která budou transferem dotačních prostředků do jednotlivých operačních programů, z nichž budou
čerpat i MASky, se opakovala. Podklady, doporučení a zásady pro zpracování strategií byly MASkám zasílány se
zpožděním. Jejich zpracování se protahovalo. Teprve koncem loňského roku
odevzdávaly první MASky strategie
ke schválení, ale proces se opět opakoval. Schvalování bylo pomalé a nebyly
dodržovány lhůty ze strany hodnotitelů. Naší místní akční skupině byla
strategie schválena v březnu letošního

roku. V současné době jsme ve fázi vyhlašování prvních výzev pro žadatele,
kteří mají své záměry a projekty připravené. Na rozdíl od Finska nebo sousedního Polska, kde začalo čerpání evropských dotací již v roce 2015, máme opět
minimálně dvouleté zpoždění. Byl bych
velice potěšen, kdyby se nám podařilo
časovou ztrátu eliminovat natolik, abychom nemuseli část alokovaných finančních prostředků vracet. Chyba
nebyla na naší straně. Přeji všem aktérům v územní působnosti Místní akční
skupiny Svitava, aby byli při žádostech
o dotace prostřednictvím MAS úspěšní
a mohli své záměry realizovat tak, jak si
předsevzali.
» VLADIMÍR BUCHTA, PŘEDSEDA
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Strategie
MAS
schválena
Vážení příznivci Místní akční skupiny Svitava, s radostí
Vám oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období
2014–2020 (SCLLD) byla dne 9. 3. 2017 schválena řídícími
orgány Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z).
Po zdlouhavém procesu hodnocení, nesčetných úpravách,
změnách a konzultacích byla naše SCLLD z celkového počtu 180 strategií MAS v ČR, schválena jako 59. Finální schválená verze SCLLD je uveřejněna na webových stránkách MAS
www.massvitava.cz.
Tento strategický dokument je důležitým podkladem pro
přerozdělování dotačních prostředků v území naší MAS.
Pro koncové žadatele má MAS Svitava do konce roku 2023
rezervovanou alokaci ve výši přes 75 mil. Kč, s tím, že největší
část alokace připadá na opatření IROP (41,552 mil. Kč); PRV
(19,186 mil. Kč) a OP ZAM (14,470 mil. Kč).
Pevně věříme, že v tomto programovém období se nám
společně s Vámi podaří co nejefektivněji realizovat a dotačně
podpořit co nejvíce smysluplných projektů, které významnou
měrou přispějí k rozvoji našeho regionu.

Přípravné podpůrné činnosti, provozní
a animační činnosti MAS Svitava
Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722
Projekt umožňuje Místní akční skupině Svitava z. s. realizaci aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti v rámci zpracování strategie
a aktivity spojené s realizací strategie pro programové období 2014–2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace
strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity
strategie a animace škol a školských zařízení apod.). Bez
realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS
podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců IROP, PRV
a OP Z.
Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS při realizaci Strategie komu-
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nitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Svitava z. s. v programovém období 2014–2023, kde je prioritou rozvíjet a zkvalitňovat život venkovského regionu,
zvýšit aktivizaci místního potenciálu a navazovat a udržovat dlouhodobou spolupráci s partnery MAS. Dosažení
těchto cílů bude zajištěno především vyhlašováním a kompletní administrací výzev k předkládání žádostí o dotace,
poskytováním konzultací, pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce dotací, provozními a animačními činnostmi
MAS, informováním veřejnosti o realizaci strategie MAS
a také metodickou pomocí školám a školským zařízením
s výběrem vhodných šablon.
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu.

Přehled programových
rámců SCLLD
Programové rámce jednotlivých operačních programů se člení na opatření, v rámci nichž bude MAS
vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání žádosti o dotace.

PROGRAM
ROZVOJE VENKOVA
1. Podpora zemědělských podnikatelů

5. Protipovodňová opatření v lesích

Oblasti podpory:
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
investice do zemědělských staveb a technologií a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů a peletovacích zařízení.

Oblasti podpory:
Projekty na retenci vody nebo opatření na zpomalení odtoku
vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody
prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích. Protierozní opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích.

2. Rozvoj nezemědělského podnikání
Oblasti podpory:
Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), např. investice
v oblasti ubytování, stravování, pohostinství, administrativní
a kancelářské činnosti, sportovní, zábavní a rekreační činnosti, činnosti cestovních kanceláří, agentur, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny apod.

6. Ochrana lesních dřevin
Oblasti podpory:
Hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících
dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky.

7. Potravinové řetězce a místní trhy
3. Technika pro lesní hospodářství
Oblasti podpory:
Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích, např. stroje a technologie (včetně koně) pro
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu
půdy před zalesněním, stroje, technologie, zařízení a stavby
pro lesní školkařskou činnost, stroje a zařízení pro údržbu
a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez
dříví, výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu –
stavba a technologické vybavení.

4. Rekreační funkce lesa
Oblasti podpory:
Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, opatření
k údržbě lesního prostředí a opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků, opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně).

Oblasti podpory:
Začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení
jejich konkurenceschopnosti. Společné investice na vznik,
rozvoj a společnou propagaci krátkých dodavatelských řetězců nebo místního trhu. Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.

8. Projekty spolupráce
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER. Spolupráce
s jinými MAS jako nástroj k získání poznatků a zkušeností,
rozšíření pohledu na vlastní podmínky území a na integrační
a inovační přístupy, zvyšování konkurenceschopnosti a pro
celkové ocenění přínosů z realizace strategie MAS, např. pořádání seminářů a školení, workshopů, exkurzí, podpora kulturních společenských akcí, vydávání propagačních materiálů
(publikace, letáky, brožury apod.), podpora místních organizací, podpora volnočasových aktivit, spolupráce s územními
celky a partnerstvími v členských státech, příp. ve třetích
zemích.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
1. Bezpečná doprava
Oblasti podpory:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
přizpůsobení komunikací pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
● Stezky, parkovací místa, dopravně bezpečnostní prvky.
● Bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
● Výstavba a rekonstrukce cyklotras, cyklistických pruhů,
včetně doprovodné infrastruktury (stojany a úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení, apod.).
● Modernizace a výstavba bezbariérových prvků s vazbou
na veřejnou hromadnou dopravu.
● Přizpůsobení komunikací pro handicapované osoby.
● Výstavba a rekonstrukce cyklostezek, včetně doprovodné
infrastruktury (stojany a úschovny kol, odpočívadla, dopravní značení, apod.).
● Technická opatření při křížení cyklotras s úseky se zvýšeným dopravním provozem (např. nadjezdy, podjezdy, objížďky, apod.).
● Doplňková výsadba zeleně.

2. Bezpečnost v území MAS
Oblasti podpory:
● Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení
se změnám klimatu a novým rizikům:

– Stavební úpravy stanice základní složky IZS JPO II a JPO
III (výstavba nových garážových prostor s cílem řádného
garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti
techniky a prostředků k nasazení.
– Pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje
elektrické energie pro nouzový provoz stanice.

3. Podpora vzdělávání
Oblasti podpory:
● Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách.
● Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.
● Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání.
– Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
žáků v následujících klíčových kompetencích:
• v oblastech komunikace v cizích jazycích,
• v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
• ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
– Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb.).
– Pořízení kompenzačních pomůcek.
– Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
– Doplňkové aktivity (nákup pozemků, úprava venkovního
prostranství, projektová dokumentace, studie a další vedlejší aktivity projektu).

OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST
1. Komunitní a sociální služby
Oblasti podpory:
a) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
– odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče,
kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
služby následné péče, podpora samostatného bydlení,
osobní asistence, odlehčovací služby
b) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb.
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čených lokalitách; aktivity směřující k podpoře mladým
lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí; programy
sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky;
pro osoby ohrožené závislostmi; programy pro osoby
opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody;
pro osoby ve výkonu trestu či alternativními tresty; motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování
nebo k prevenci sociálního vyloučení; programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče;
sdílené péče a podpůrné služby určené pro pečující
osoby; aktivity zaměřené na předcházení ekonomické
nestability osob; na rozvoj sociálního/dostupného/ podporovaného/prostupného bydlení; aktivity podporující
mimosoudní způsob řešení konfliktů; aktivity přispívající v boji s diskriminací; aktivity místních samospráv při
optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce
na svém území

c) Podpora komunitní sociální práce a komunitních
center jako prostředků sociálního začleňování
nebo prevence sociálního vyloučení
– aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce
jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit
nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí

telských aktivit v oblasti sociálního podnikání a v oblasti environmentálního sociálního podnikání.
Podpora pracovních míst pro osoby sociálně znevýhodněné
(kurzy, rekvalifikace).
Spolupráce s místními aktéry, kteří působí v oblasti zaměstnanosti a trhu práce – doplňková aktivita.

3. Prorodinná opatření
2. Sociální podnikání
Oblasti podpory:
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnika-

Oblasti podpory:
Podpora projektů na rozšíření kapacity školních družin, klubů
a podpora příměstských táborů v době školních prázdnin.

První výzvy v roce 2017
MAS Svitava se připravuje na vyhlášení prvních výzev. V letošním roce bude
vyhlášeno celkem 6 výzev na předkládání žádostí o dotaci ze tří operačních
programů (PRV, IROP a OP Z). Pro koncové žadatele je připraveno více než
27 mil. Kč dotačních prostředků.
První „premiérová“ výzva v novém období bude vyhlášena v Programu rozvoje venkova a bude zaměřena na podporu
zemědělského a nezemědělského podnikání, včetně opatření na neproduktivní investice v lesích. Pro tuto výzvu je alokováno
4 100 000 Kč dotačních prostředků.

PROGRAM
ROZVOJE VENKOVA
Termín vyhlášení výzvy: 12. 6. 2017
Termín příjmu žádostí: od 26. 6. 2017 do 10. 7. 2017 do 14.00 hodin
Termín registrace na RO SZIF: 22. 9. 2017
Místo podání žádostí: kancelář MAS Svitava – Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy, 1. poschodí
Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

Dotace

F1

Podpora zemědělských podnikatelů

2 000 000 Kč

50–70 %

F2

Rozvoj nezemědělského podnikání

1 800 000 Kč

25–45 %

F4

Rekreační funkce lesa

300 000 Kč

100 %
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Na tzv. „měkké“ neinvestiční projekty je zaměřen Operační program Zaměstnanost. První výzva je zacílená na podporu programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb.
a na podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Ve druhé výzvě Prorodinná opatření mohou žadatelé získat podporu na pořádání příměstských dětských táborů. V operačním programu Zaměstnanost mohou žadatelé obdržet až 100% dotaci.

OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST
Termín vyhlášení výzev: 3. 7. 2017
Termín příjmu žádostí: od 3. 7. 2017 do 1. 8. 2017 do 12.00 hod.
Forma podání žádostí: Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
Výzva

Název opatření

Zaměření výzvy

Alokace

1. výzva

ZAM 1 – Sociální začleňování

Další programy a činnosti v oblasti
sociálního začleňování; Komunitní
sociální práce; Komunitní centra

9 300 000 Kč

2. výzva

ZAM 3 – Prorodinná opatření

Příměstské tábory

2 170 000 Kč
Bližší informace
o plánovaných výzvách
naleznete na webových stránkách

www.massvitava.cz
nebo u pracovníků MAS.

Poslední tři výzvy budou vyhlášeny na opatření Integrovaného regionálního operačního programu. Žadatelé se mohou ucházet o 95% dotační podporu na investiční projekty, které budou zaměřeny na bezpečnost dopravy (bez aktivity cyklostezky), zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof pro HZS (stanice) a podporu zaměřenou na infrastrukturu pro vzdělávání
(ZŠ, neformální a zájmové vzdělávání).

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
Termín vyhlášení výzev: červenec 2017, termín bude upřesněn
Termín příjmu žádostí: červenec 2017, termín bude upřesněn
Forma podání žádostí: Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
Výzva

Název opatření

Zaměření výzvy

Alokace

1. výzva

IROP 1 – Bezpečná doprava

Bezpečnost dopravy

5 000 000 Kč

2. výzva

IROP 2 – Bezpečnost v území MAS

Stanice IZS

3. výzva

IROP 3 – Podpora vzdělávání

Infrastruktura ZŠ a pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání
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500 000 Kč
6 000 000 Kč

Animace škol a školských
zařízení pro OP VVV
Dne 1. 6. 2016 byla ze strany MŠMT
vyhlášena výzva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č.
02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ A ZŠ I“. Výzva je určena
pro základní a mateřské školy včetně
soukromých a církevních škol. V rámci
výzvy spolu spolupracují MŠMT, NIDV
a MAS.
O šablony mohou v období 2016–
–2017 požádat školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování
šablon je určena částka 200 000 Kč
na školu + 2 200 Kč na žáka. V případě,
že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400 000 korun + 2 200 Kč na žáka/
/dítě. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše.
MAS byly požádány ze strany MŠMT
o spolupráci při administraci projektů
zjednodušeného vykazování.

Činnosti jsou financovány prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní
činností MAS jsou:
● metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
● školení pro žadatele a příjemce ZŠ
a MŠ,
● konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
● metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění
správnosti předávaných výstupů,
● metodická pomoc s vypořádáním
připomínek ke zprávám o realizaci
a udržitelnosti projektu,
● metodická pomoc při kontrole
na místě, při ukončování realizace
projektu a při přípravě závěrečné
zprávy o realizaci projektu.

Na území MAS je 17 základních škol
včetně jedné základní speciální školy
a 21 mateřských škol. Do projektů zjednodušeného vykazování je zapojeno
všech 17 základních škol a 18 mateřských škol. MAS Svitava celkem administruje 19 školských zařízení.
ADMINISTRÁTORKA PROJEKTŮ:
STANISLAVA VANĚČKOVÁ, TEL.: 606 931 111
E-MAIL: MASSVITAVA@UNET.CZ

Místní akční skupina Svitava
má nový web
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 byl spuštěn do „ostrého“ provozu nový web MAS Svitava, který byl vytvořen ve spolupráci se společností SEAL spol. s r.o., s níž naše organizace již dlouhodobě spolupracuje. Web získal novou grafickou podobu a je uživatelsky
přehlednější.
Nový web je vytvořen v responzivním designu, a je tudíž optimalizován pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily,
notebooky, netbooky, tablety aj.).
Před aktualizací webu bylo přistoupeno k vytvoření facebookového profilu, který se plní současným děním MASky a jejich příznivců. Přidejte si nás, a budete přehledně informováni o nejaktuálnějších událostech v území www.facebook.cz/massvitava.
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Výběrová komise MAS Svitava
Na květnové valné hromadě Místní akční skupiny Svitava z. s. bylo schváleno nové složení výběrového orgánu MAS. Výběrová
komise je složena z 15 členů, kteří mají působnost v území MAS. Všichni členové byli přiřazeni do tzv. zájmových skupin dle své
odbornosti či pracovního zaměření.
Složení výběrové komise musí respektovat zásadu, že členové komise působící ve veřejném sektoru, ani v žádné ze zájmových
skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv.
Výběrová komise provádí tzv. věcné hodnocení projektů dle hodnotících kritérií a navrhuje jejich pořadí. Výsledky hodnocení komise předá rozhodujícímu orgánu MAS (Rada), který rozhodne o podpoření či nepodpoření daného projektu.
Dne 25. května se konalo úvodní zasedání výběrové komise. Na programu jednání byla volba předsedy a místopředsedy
komise, schválení jednacího řádu a informace o způsobu hodnocení projektů.
Předsedou komise se stal Ing. Bohuslav Lapáček a místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Milada Vacková.

Členové výběrové komise MAS Svitava
Člen

Zájmová skupina

Sektor

Lucie Musilová

Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch

soukromý

Ing. Milan Hron

Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

soukromý

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

soukromý

Ing. Jitka Látalová

Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

soukromý

Ing. Bohuslav Lapáček

Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

soukromý

Mgr. Vlasta Pechancová

Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání

soukromý

Bc. Šárka Řehořová

Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost

soukromý

Karel Mauer

Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch

soukromý

Mgr. Jana Kovářová

Kultura, památky, církve

soukromý

Dagmar Korcová

Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch

soukromý

Roman Satrapa

Místní samospráva a ostatní veřejný sektor

soukromý

Mgr. Milada Vacková

Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání

soukromý

Ing. René Kulhan

Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání

soukromý

mjr. Ing. Jaroslav Čermák

Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch

soukromý

Mgr. Jiří Petr

Kultura, památky, církve

soukromý
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Představujeme členy MAS
Městská knihovna
ve Svitavách
Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací
města Svitavy a dle Knihovního zákona č. 25/2001 Sb. plníme funkci knihovny s univerzálním fondem. Krajskou knihovnou v Pardubicích jsme pověřeni výkonem regionálních
funkcí, tzn. že metodicky spravujeme 114 knihoven regionu.
Regionální funkce jsou hrazeny z dotace Pardubického kraje
a jedná se především o nákup a zpracování knih, distribuci
výměnných souborů, revize, poradenskou činnost, pomoc při
automatizaci knihoven apod.
Městská knihovna ve Svitavách sídlí v moderních prostorách Multifunkčního centra Fabrika. Mezi základní služby
knihovny patří služby výpůjční – půjčování knih, časopisů,
denního tisku, AV médií (hudební CD, stále více populární
jsou audioknihy). Běžnou službou v knihovnách se stalo půjčování stolních her a v loňském roce jsme rozšířili služby
o půjčování elektronických knih. Pro děti s poruchou čtení
a učení nabízíme různé pomůcky, pro handicapované spoluobčany zvukové knihy a donáškovou službu. Jsme místem veřejného internetu.
Knihovny současnosti již nemohou obstát pouze jako půjčovny knih. Stávají se místem setkávání a trávení volného
času. O proměnu ve vzdělávací, kulturní a kreativní centrum se snaží i naše knihovna. Tento celosvětový trend se odráží i ve statistikách. Mírně klesá počet čtenářů knihovny,
naopak se zvyšuje počet návštěvníků na vzdělávacích a kulturních akcí (pořádáme autorská čtení, přednášky, projekt Listování, výstavy ve Fabrice, workshopy pro děti atd.). V roce
2016 jsme registrovali 2 589 čtenářů, z toho 751 dětských. Zrealizovali jsme 383 akcí, které navštívilo 8 805 návštěvníků.
Každoročně se zvyšuje využívání on-line služeb, tzn. objednávky
a rezervace knih, prodlužování výpůjček knih přes internet.
Hlavní náplní činnosti knihovny i nadále zůstává podpora
čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a popularizace četby
jako nedílné součásti celoživotního vzdělávání. Spolupracujeme se všemi školami ve městě a snažíme se být jejich partnerem v systému vzdělávání.
Naším cílem je nabízet kvalitní služby a aktivity v rámci bohaté kulturní nabídky ve městě Svitavy.
MGR. MARTA BAUEROVÁ

Toto tvoření zaujme všechny generace svou jednoduchostí
a nepřeberným množstvím barevných kombinací. Činnost
může působit na uvolnění mysli, meditativně nebo relaxačně.
Obrázky jsou různorodé, jednoduché i složité, pro chlapce
i dívky, pro děti i dospělé.
Tvoření má pozitivní vliv na vývoj dětí. Odpoutá je to
od médií a učí je trávit svůj čas aktivně. Při práci dochází
k rozvoji jemné motoriky, posiluje se svalstvo ruky a učí se zažité pohybové vzorce, což má v budoucnu přínos při nácviku
psaní. Učí děti trpělivosti a soustředěnosti. Rozvíjí jejich myšlení, barevné cítění, fantazii a představivost. Při práci s dospělými se učí požádat o radu a pomoc, když potřebují. Pokud tvoří více dětí najednou, učí se při tvoření spolupracovat
s ostatními.
Velkou oblibu má vysypávání symbolu mandaly. Ty jsou
velmi starou pomůckou při meditaci. V dnešní době je to nástroj pro relaxaci a sebepoznání. V mandalách se potkává
barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která
působí na duši člověka.
Na www.afes.cz nabízím kompletní nabídku svého zboží.
Pořádám dílničky nejen pro děti na různých akcích, relaxační
večery pro dospělé a workshopy pro firmy. S tvořením jezdím
na festivaly a výstavy. Každoročně najdete můj stánek na výstavě „KREATIV Ostrava“, která se letos uskuteční v termínu
10. 11. – 12. 11. 2017 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

ŘEDITELKA, MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH

Lucie Musilová
Svět tvoření mě pohltil již
dávno, ale vždy to byl jen koníček a ani ve snu mě nenapadlo,
že bych se tím mohla živit. S narozením mých dětí přišla
touha být paní svého času. Sladění práce a rodiny je pro mě
důležité. Nyní si plním své sny a konečně dělám, co mě baví
a co dává smysl.
Zabývám se výrobou kreativních sad. Jedná se o techniku
vysypávání obrázků barevným pískem. Základem pro tvoření
je šablona a jemný písek. Na šabloně je předtištěný a vyřezaný obrázek. Pomocí nástroje postupně sundávám kousky
krycí folie, pod kterou je samolepící plocha, která se následně
vysypává různě barevným pískem.
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Zúčastnili jsme se…
Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma sdílení a výměna zkušeností
MAS Pardubického kraje
Dne 27. 4. 2017 proběhla vzdělávací akce s názvem „Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma sdílení a výměna zkušeností
MAS Pardubického kraje“, která se konala na Městském úřadě v Holicích a zúčastnili se jí předseda MAS a vedoucí zaměstnanec
pro SCLLD. Setkání se konalo pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu a MAS
Holicko, o.p.s. Program byl věnován aktuálnímu schvalování výzev PRV, byly představeny příklady dobré praxe čerpání podpor PRV, byly prezentovány aktuální informace k realizovaným a plánovaným výzvám MAS na území Pardubického kraje, probíhalo síťování MAS Pardubického kraje aj.

Den spolupráce MAS
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS ČR, z. s. uspořádala dne
4. 4. 2017 akci s názvem „Den spolupráce MAS“, které se účastnili manažeři MAS. Akce se konala v Praze-Vinohradech za účasti
zástupců Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova a Státního zemědělského intervenčního fondu. Program byl rozčleněn
do tří okruhů:
1) rozpor pravidel pro realizaci projektů spolupráce MAS, možné zapojení mezinárodních a národních partnerů; 2) síťování
MAS s obdobnými záměry a rozebírání témat možné spolupráce MAS a 3) program Erasmus+ a Evropa pro občany.
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Leaderfest 2017
„Venkov tradičně
i nově“
Hlinsko přivítalo 31. 5. – 1. 6. 2017 6. ročník celostátní konference Leaderfest 2017 s mottem „Venkov tradičně i nově“.
Setkání sloužilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré
praxe ve venkovském prostoru. Program byl rozmanitý: odborné semináře, jarmark na Betlémě, různé exkurze (prohlídka
pivovaru, skanzen Veselý kopec nebo prohlídka „Pekla Čertovina“), aj. Setkání se konalo pod záštitou Celostátní sítě pro venkov a organizátorem byla Místní akční skupina Hlinecko, z.s. Konference má každoročně mezinárodní charakter, a proto se
akce mimo místních akčních skupin z České a Slovenské republiky zúčastnili i zástupci místních akčních skupin z Gruzie,
Rakouska, Slovinska nebo Chorvatska.
Bližší informace jsou zveřejněny na www.leaderfest.cz.
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Vzdělávací akce
pro manažery MAS,
kterých jsme se zúčastnili
10. 3. 2017
10. 4. 2017
26. 4. 2017
16. 5. 2017
29. 5. 2017

– Školení v systému CSSF 14+ na vyhlašování výzev
– Seminář IROP na téma „Administrace projektů ve fázi realizace“
– Workshop na téma „Hodnocení projektů podaných v OPZ“
– Školení v systému CSSF 14+ na hodnocení projektů
– Seminář OPZ na téma „Seminář pro žadatele MAS“

Zpravodaj Místní akční skupiny Svitava z. s.
červenec 2017
IČO: 270 23 621

Kde nás najdete?
Kancelář MAS:
Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy
e-mail: massvitava@unet.cz
www.massvitava.cz

Pracovníci MAS:
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD
Petr Škoda, DiS.
tel.: +420 725 925 454
Projektová manažerka MAS
Mgr. Veronika Košťálová
tel.: +420 602 554 458
Manažerka MAS
Stanislava Vaněčková
tel.: +420 606 931 111

