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Setkání k projednání akčního plánu a projektu OPZ+ 
konaného dne 19.7.2022 od 9:30 v Sezemicích, kancelář MAS 

 
Přítomní: Jana Machová, Pavlína Neumannová, Pavel Valenta, Lucie Křivková, Kristýna Holečková, Martin Trávníček  
 

Program:  

1. Úvod 
2. Výsledek výzvy k výběru partnera s finančním příspěvkem 
3. Diskuze ke konkrétním aktivitám a cílovým skupinám akčního plánu a projektu OPZ+ 
4. Shrnutí 

 

Úvod  

Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková 
 
K. Holečková přivítala přítomné a seznámila je s programem a cíli setkání. Výstupy z tohoto setkání budou zapracovány do 
Akčního plánu OPZ + MAS Region Kunětické hory (dále jen „AP“), který je součástí Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS RKH na programové období 21-27 (dále jen „SCLLD“) a do projektu OPZ+. Výstupy z tohoto 
kulatého stolu nejsou jediným podkladem pro zpracování AP a projektu OPZ+.  
 

Výsledek výzvy k výběru partnera s finančním příspěvkem 

K. Holečková sdělila, že ve dnech 7.7. – 14.7.2022 byla vyhlášena výzva pro výběr partnerů s finančním příspěvkem. 
Přihlášku podali 2 uchazeči: KONEP a Zdraví a sportovní aktivity. Oba uchazeči splnili podmínky a budou předáni k výběru 
představenstvem, které rozhodne ve dnech 20.-.22.7.2022 per rollam. I z tohoto důvodu se na připravovaných aktivitách 
neplánují žádné zásadní změny. 
 

Diskuze ke konkrétním aktivitám a cílovým skupinám akčnímu plánu a projektu OPZ+ 

K. Holečková sdělila, že doučování ve školách nebude ani z hlediska bezpečnosti možné, pokud tedy bude v AP a projektu 
tato aktivita bude se muset řešit jinak. Proběhla diskuze nad možnostmi řešení, např. skupinové doučování ve vhodných 
prostorách.  
Přítomní procházeli návrhy dokumentů AP a ŽoD a dolaďovali realizaci jednotlivých aktivit pro CS, indikátory, pracovní 
tým, rozpočty. 
 

Shrnutí 

K. Holečková přislíbila kontaktování uchazečů o partnerství, jakmile bude schváleno představenstvem. Další setkání již není 
v plánu. Dolaďování AP a ŽoD proběhne individuálně dle potřeby. Schválení dokumentů proběhne ve dnech 20.-.22.7.2022 
per rollam. Předpoklad podání AP a ŽoD projektu Komunita pro komunitu je dne 27.7., spíše 28.7., protože ŽoD bude 
zpřístupněna až 27.7. od 9:00 hod.  
 
K. Holečková všem přítomným poděkovala za spolupráci a ukončila setkání.  
 
  
Přílohy: 
Prezenční listina 
 
 
Dne: 19.7.2022 
Zapsala: K. Holečková 
 
 
       


