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Zápis z kulatého stolu 

aktérů z MAS Region Kunětické hory k OPZ+ 
konaného dne 23.5.2022 od 9:30 v Sezemicích, Velká zasedací místnost MěÚ Sezemice 

 
Přítomní: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 

Úvod - představení 

Moderátor kulatého stolu: Kristýna Holečková 
Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková 
 
Moderátorka přivítala přítomné a seznámila je s programem a účelem kulatého stolu, čímž je především projednání 
potřebnosti projektu OPZ+ v území a zjištění zájmu o partnerství v projektu z OPZ+. Výstupy z tohoto workshopu 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 případného projektu OPZ+. 
Výstupy z tohoto kulatého stolu nejsou jediným podkladem pro zpracování AP a projektu OPZ+. Následně moderátorka 
vyzvala přítomné, ať se vzájemně krátce představí.  
 

Podmínky projektu OPZ+ z MPSV 

Po představení moderátorka přítomné seznámila s aktuálně známými podmínkami AP a projektu z OPZ+, konkrétně 
s možnými cílovými skupinami, podporovanými aktivitami, nepodporovanými aktivitami, podmínkami a principy 
partnerství, možnostmi financování AP a projektu, podmínkami veřejné podpory, časovým rámcem AP a projektu, postupy 
MAS v případě přípravy AP a projektu OPZ+, základní představou MAS o projektu, která vychází z komunitního 
projednávání a dosavadní zkušeností s programovým rámcem OPZ, přínosy pro partnery projektu a požadavky na partnery 
projektu vč. projí výběrem partnerů, nedořešené podmínky realizace AP.  
 

Diskuze  

Moderátorka se přítomných zeptala, co si myslí o možných aktivitách stanovených MPSV. Proběhla diskuze, kdy se přítomní 
shodli, že území potřebuje realizaci komunitních aktivit, protože v území tyto činnosti ubývají a je potřeba podporovat mladé 
rodiny, seniory a znevýhodněné. Diskutující narazili na problém, jak ale komunitu rozpohybovat, jak podpořit cílové 
skupiny. Paní Štěpánková navrhla oslovení KONEP, které provozuje dobrovolnické centrum a mohlo by tedy organizovat 
dobrovolnictví jako jednu z možností řešení komunitních problémů území. P. Valenta sdělil, že např. obec Němčice má 
dobré zkušenosti s KONEP, který posílá „babičku“ a „dědečka“ do místní školky číst dětem. Proběhla diskuze o možnostech 
využití legalizovaného dobrovolnictví s výsledkem oslovení KONEP a provedení dotazníkového šetření k zájmu o území o 
dobrovolnictví. Dále proběhla diskuze nad možnou spoluprací při přípravě akčního plánu a projektu, přičemž přítomní 
přislíbili pomoc s přípravou. Moderátorka se optala, zda přítomní nemají další tip na oslovení vhodných klíčových aktérů 
v tématu, přítomni sdělili, že nemají, ale že dají ještě vědět. 
 

Shrnutí 

1. Je projekt v území MAS RKH z OPZ+ potřeba?  
Ano, území celkově čelí poklesu komunitních aktivit. Problém je v nalezení vhodného řešení, jak komunitní aktivity 
„nastartovat“.  
2. Je zájem o partnerství v projektu OPZ+? 
Apolenka, z.s. zájem o partnerství s finančním příspěvkem nemá, ale projevila projektu podporu a možnost spolupráce. Byl 
předán tip na oslovení KONEP. P. Valenta projevil zájem o účast na případných dalších jednáních.  
 

Závěr 

Moderátorka všem přítomným poděkovala za spolupráci a ukončila kulatý stůl.  
 
  
Přílohy: 
Prezenční listina 
 
 
Dne: 23.5.2022 
Zapsala: K. Holečková 
 
 
       


