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INFORMACE K AKTIVITÁM MAS LIBERECKÉHO KRAJE 

PRO JEDNÁNÍ RSK, 26.6.2017 
 

1) Aktuální stav SCLLD          

MAS  

LAG Podralsko SCLLD schválena, interní postupy a fiche PRV schváleny, výzvy postupně schvalovány. 
Vyhlášené a připravované výzvy: 

 2 výzvy v OP Zaměstnanost: 1 ukončena (Prorodinná opatření), 1 v přípravě (Sociální 
služby).  

 Vyhlášena výzva PRV: 3 fiche - podpora drobného podnikání, zemědělství, 
neproduktivní investice v lesích  

 Připraveno 5 výzev IROP: Infrastruktura pro vzdělávání – ZŠ, MŠ, zájmové a 
neformální vzdělávání; Bezpečnost dopravy, Cyklostezky.  
Vyhlášení vázne na připomínkách k výzvám (řeší se od dubna, ŘO 4x aktualizoval 
formulář výzvy, připomínky se komunikují v Liberci a řeší v Praze). 

MAS Achát SCLLD schválena 
Vyhlášené a připravované výzvy: 

 1 výzva v OP Zaměstnanost (Prorodinná opatření), 2 v přípravě (Sociální služby, 
Zaměstnanost) 

 Připravena výzva PRV: 2 fiche – drobné podnikání, zemědělství 

 Připraveny 2 výzvy IROP: Infrastruktura vzdělávání, Doprava (probíhají kontroly 
výzvy) 

MAS Brána do Č.r. SCLLD zatím neschválena 

MAS Český sever SCLLD schválena, připravuje výzvy.  
Vyhlášené a připravované výzvy 

 Vyhlášena výzva PRV: 7 fichí – Investice do zemědělských podniků, Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů, Investice do zemědělských technologií, 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Sdílení zařízení a 
strojů, Horizontální a vertikální spolupráce  (krátké dodavatelské řetězce), Předávání 
znalostí a informační akce 

 Připraveny 3 výzvy IROP: Bezpečnost dopravy,  Infrastruktura pro vzdělávání, Sociální 
služby a sociální bydlení 

 Připravuje výzvy v OP Z a OP ŽP 

MAS Frýdlantsko Předložila SCLLD ve 3. výzvě, prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.  

MAS Podještědí SCLLD zatím neschválena, 2. věcné hodnocení 

MAS Přiďte pobejt SCLLD schválena, interní postupy a fiche PRV schváleny nebo v jednání. 
Vyhlášené a připravované výzvy: 

 Vyhlášena 1 výzva OP Z: Prorodinná opatření 

 Připraveny 4 výzvy IROP: Udržitelná doprava, Sociální infrastruktura, Sociální 
podnikání, Infrastruktura pro vzdělávání  

 Vyhlášena výzva PRV: 4 fiche – Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Podnikání 
na venkově, Konkurenceschopné lesnictví 

MAS RT SCLLD zatím neschválena 

OPS pro Český ráj SCLLD schválena, probíhá schvalování interních postupů a výzev. 
Připravované výzvy: 

 IROP:infrastruktura ve vzdělávání, kultuře, dopravě, IZS 

 OP Zaměstnanost: prorodinná opatření, sociální služby 

Společné aktivity 

MAS 

 Vzdělávání a diskusní workshopy s ŘO OP (LeaderFest, Hlinsko, 2. – 3.6.) 

 Společné jednání MAS a odboru sociálních věcí KÚ LK: podpora sociálních služeb 
v SCLLD MAS (12.6.) 
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2) Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

MAS ORP Stav 

LAG Podralsko 

MAP Novoborsko 

 

 

Strategický rámec zpracován, akční plán aktuální k 30.3.2017 
(aktualizace po 6 měsících).  
Zajímavost: spolupráce malotřídních škol 
Pozvánka: sdílení zkušeností koordinátorů MAP (08/2017) 
Informace: 
www.mapceskolipska.cz 
www.mapnovoborska.cz  

MAP Českolipsko  

MAS Achát 
MAP Železný Brod Strategický rámec zpracován, akční plán aktuální k 23.3.2017. 

Informace: http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-
2020/mistni-akcni-plan#ORP_ZB  

MAS Brána do CR 

MAP Semily Strategický rámec aktualizován 03/2017. 
Zajímavost: klub ředitelů škol 
Pozvánka: Velká výměna zkušeností – 23.9.2017, Lomnice nad 
Popelkou 
Informace: http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko.html a 
facebook 

MAS Frýdlantsko 

MAP Frýdlantsko Strategický rámec aktualizován 03/2017. 
Zajímavost: spolupráce s ASZ – finanční gramotnost 
Pozvánka: konference Tajemství komunikace (25.11.2017, Hejnice – 
MCDO) 
Informace: http://mapfrydlantsko.wordpress.com a FCB 

MAS Podještědí 

MAP Jablonec n.N. 

 

Strategický rámec aktualizován 05/2017, příprava ročních akčních 
plánů do 07/2017, finální verze MAP do 08/2017. 
Zajímavost: zájem MŠ, úspěšný kurz Chůva (akred. MŠMT) 
Informace: http://www.map-lbc-jbc.cz  

MAP Liberec 

MAS Přiďte pobejt MAP Jilemnicko Probíhá připomínkování akčního plánu a mapování aktivit 
spolupráce. 
Informace: 
http://www.maspridtepobejt.cz/index.php?lang=cz&menu=48 a FCB 

MAS Rozvoj 
Tanvaldska 

MAP Tanvaldsko Strategický rámec aktualizován 02/2017, aktualizace akčního plánu 
do 07/2017 
Informace: http://www.masrt.cz/clanky/map-skolstvi/  

OPS pro Český ráj MAP Turnovsko Strategický plán schválen 05/2017, probíhá aktualizace ročního 
akčního plánu na školní rok 2017/18 (do 07/2017). 
Zajímavost: velký zájem zřizovatelů a ředitelů 
Informace: http://www.mapturnovsko.cz/  

Společná témata Co se daří 

 pořádáme vzdělávací akce pro učitele a ředitele a tím jsme zlepšili dostupnost 
informací o moderních vyučovacích metodách a postupech v území, zejména ve 
venkovských oblastech. Obsahově jsou tyto akce zaměřené zejména na témata inkluze 
a gramotností. 

 komunikujeme s NIDV v rámci SRP 
Výzvou je 

 zapojování rodičů 

 „přesycení“ škol/učitelů vzdělávacími akcemi (MAP, SRP, šablony, IP) 
Potřebovali bychom 

 větší a neformální výměnu zkušeností mezi koordinátory MAP (LAG Podralsko 
připravuje na srpen dvoudenní akci) 

 investiční výzvy IROP - bez nich část opatření akčních plánů ztrácí smysl a část cílových 
skupin motivaci 

 

http://www.mapceskolipska.cz/
http://www.mapnovoborska.cz/
http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-2020/mistni-akcni-plan#ORP_ZB
http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-2020/mistni-akcni-plan#ORP_ZB
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko.html
http://mapfrydlantsko.wordpress.com/
http://www.map-lbc-jbc.cz/
http://www.maspridtepobejt.cz/index.php?lang=cz&menu=48
http://www.masrt.cz/clanky/map-skolstvi/
http://www.mapturnovsko.cz/

