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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
těšíme se i v roce 2019 na spolupráci s vámi!
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Vánoční Praha
Jak se již stalo tradicí, po každém semestrálním kurzu vyrážíme poznávat kousek naší
krásné České republiky. Tentokrát jsme jeli nasát vánoční atmosféru do Prahy, navštívili
jsme vánoční trhy, Václavské náměstí a prohlédli jsme si Staroměstské náměstí, kde jsme
vyčkali na rozsvícení vánočního stromu. Někteří studenti navštívili Národní muzeum.

rozsvícení vánočního stromu

výletníci na Václavském náměstí

Seminář Šablony II. - pro zástupce škol a školských zařízení
Zaměstnanci MAS Jemnicko uspořádali v prosinci seminář k Šablonám II. Pozvány byly
všechny školské subjekty na území naší MAS.
Hlavním tématem bylo podávání žádostí na Šablony II. Byl představen přehled
jednotlivých možných aktivit, na které mohou školy a školky žádat.
Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II





Rozšíření počtu oprávněných žadatelů – nově určeny také pro základní umělecké
školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do
vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

Jaké aktivity jsou podporovány?







Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové,
psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
Projektová výuka
Zájmové kluby
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Lesnictví, Život s energií
V průběhu měsíce ledna se můžete, pokud budete mít zájem, přihlašovat rovnou na dva
kurzy – Lesnictví a Život s energií. Kurz zahájíme 29.1.2019 v Městské knihovně
v Jemnici.
Představení kurzu Lesnictví
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a
specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních
podmínek lesa.










Lesnictví – úvodní přednáška popisující nejen typické lesní stromy, ale také ty
méně známé, v lesních porostech zastoupené. Ukázka výsadby a pěstování různých
lesních druhů a vzácných dřevin ze Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad
Černými lesy.
Lesnická typologie - základem jakékoliv lesnické činnosti je Lesnická typologie. Od
ní se odvíjí všechny zásahy v lesích. Lesnická typologie uvádí základní informace o
podmínkách stanoviště – klimatické, půdní – prostřednictvím speciálně vytvořené
klasifikace. Podle této klasifikace a jejích jednotek lze zjistit vlhkostní, a živinové
podmínky stejně jako klimatickou polohu. Podle těchto ukazatelů pak může
zařizovatel lesa uvádět jaké dřeviny jsou pro stanoviště optimální, jakou produkci a
za jak dlouho bude jimi dosažena. Přednáška uvádí stručný přehled této
specializované lesnické klasifikace.
Les a voda – výskyt vody a její nenahraditelná funkce v přírodě. Specifikace
hydrologické funkce lesa.
Hospodářská úprava lesa – hospodářská úprava lesů připravuje Lesní hospodářský
plán (LHP), podle nějž musí lesní hospodář postupovat každých 10 let při
hospodaření v lese. Přednáška především seznamuje s principem a vypracováním
tohoto LHP.
Základy lesní těžby a soustřeďování dříví – dřevní těžba – teoretická příprava
s následnou názornou ukázkou těžby včetně využití nejmodernějších technologií –
Harvestory.
Pilařské zpracování dřeva

Stručně o kurzu Život s energií







Úvod – osobnosti historie fyziky, všeobecný úvod, skleníkový efekt a globální
oteplování, současný stav a předpokládaný vývoj energetiky
Energie fosilních paliv – fosilní paliva – ložiska, těžba, zpracování; principy
uhelnatých elektráren, uhelné elektrárny
Energie vody, větru, biomasy – energie vody a větru, principy vodních a větrných
elektráren, vodní a větrné elektrárny, fototermické systému
Energie solární – energie ze Slunce, fyzikální podstata světla, fotovoltaická
přeměna energie, solární elektrárny, fototermické systémy
Energie jaderná – vznik atomových jader, princip uvolnění jaderné energie, principy
jaderných elektráren se štěpnými reakcemi, jaderné elektrárny, jaderná fúze
Hospodaření s energií, perspektivy energetiky – možnosti akumulace energie,
principy přečerpávacích elektráren, přečerpávací elektrárny, výroba a využití
vodíku, úsporné technologie, závěrečné slovo

4
Příprava evaluace MAS
Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014-2020 provádí nositel IN povinnou mid-term evaluaci (procesní i výsledkovou)
realizace a plnění své integrované strategie.
Nositel IN je v rámci svých evaluačních aktivit povinen zohlednit požadavky a doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky (MMR-ORP), proto MMR-ORP
připravilo pro nositele CLLD, tj. místní akční skupiny (MAS), soubor materiálů, který
obsahuje požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní návod, jak při zpracování
evaluace postupovat. Soubor materiálů byl připraven ve spolupráci s řídícími orgány
příslušných programů a zástupci místních akčních skupin, a obsahuje samotné Zadání
evaluace definující základní požadavky na zpracování evaluace a 3 přílohy.
Příloha č. 1 představuje návodní šablonu Evaluační zprávy, do které budou MAS vyplňovat
zjištění ze své evaluace a odevzdají ji do 30. června 2019 na MMR-ORP. Příloha č. 2
obsahuje šablonu případových studií, pomocí kterých budou MAS hodnotit výsledky
realizovaných intervencí. Případové studie budou realizovány prostřednictvím hloubkových
polostrukturovaných rozhovorů, přičemž návrh struktury těchto rozhovorů obsahuje
přílohu č. 3.
MAS bude v nadcházejícím období zpracovávat evaluační zprávu za sledované období.
Budou zpracovány případové studie s příjemci realizovaných projektů a dále focus group
je plánována v průběhu jara 2019.
Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Jemnicko bude provedení hodnocení
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele,
tj. MAS Jemnicko, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provede
evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP (v Oblasti A).
MAS Jemnicko prováde hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za
dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky
a jejich podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti.
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