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Příprava akčního plánu  
 

Návrhu Akčního plánu předcházelo zpracování a schválení SCLLD2021+, ve které jsou 

definovány příslušné rozvojové potřeby území. V rámci přípravy AP byly realizovány také 

další rešerše, zejména strategických dokumentů jednotlivých obcí z území MAS. 

Intenzivní činnosti na přípravě Akčního plánu a následně také projektu započaly koncem 

roku 2021, kdy VH a členové byli seznámeni se zaměřením OPZ+ pro období 21/27. V tomto 

období byly realizovány take osobní setkání se zástupci obcí (návštěva všech 28 starostů 

působících na území MAS), na základě těchto jednání vyvstaly klíčové problémy, které je 

třeba na našem území komunitně řešit. 

V 04/22 byli osloveni aktéři v území (zástupci všech 28 obcí, ZŠ, MŠ, spolky a příspěvkové 

organizace působící v obcích a řešící komunitní aktivity, poskytovatelé sociální práce a 

sociálních služeb v území, vč. realizátorů relevantních aktivit s podporou OPZ (a MAS) 

v programovém období 2014-2020), celkem bylo pozváno 42 účastníků) ke společné schůzci 

a diskuzi nad tématy, problémy, možnostmi.  

Na základě tohoto prvního setkání následně byla vytvořena Pracovní skupina OPZ+ složená 

ze zástupci aktérů na území. Do té doby se přípravám věnovali zejména pracovníci kanceláře 

MAS – Veronika Mikulicová, Michal Zich a vedoucí ORP Hustopeče Tomáš Laz, kteří po 

celou dobu přípravy AP pracovali s metodickými podklady publikovanými ŘO OPZ+, 

Komunitním plánem ORP Hustopečsko, účastní se seminářů ŘO OPZ a konzultace AP a dale 

mapují území MAS. Pracovníci kanceláře take provedli oslovení zástupců všech obcí jejich 

CS na území (28 obcí), aby definovali klíčové problémy jejich komunity. 

Složení pracovní skupiny: 

Michal Zich    MAS Hustopečsko, z.s. 

Veronika Mikulicová  MAS Hustopečsko, z.s. 

Tomáš Laz    Vedoucí sociálnícho odboru městského úřadu Hustopeče 

Tomáš Bílek    Starosta obce Vrbice, Předseda MAS Hustopečsko 

Zita Dvořáková     Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 
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   Aleš Soldán - Partner   ŠEDOVÁ clean service - Hustopečsko, z.ú. – 

připojen jako Partner projektu po výběru partnera projektu 

   Olga Strýčková - Partner   Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s – 

připojen jako Partner projektu po výběru partnera projektu 

   Monika Kaňová - Partner   Práh jižní Morava,z.ú. – připojen jako Partner 

projektu po výběru partnera projektu 

   Jana Lexová - Partner   Diakonie ČCE - středisko BETLÉM - – připojen 

jako Partner projektu po výběru partnera projektu 

 

Při dalších jednáních byli osloveni jednotlivý aktéři na území s  možností předložit k 

posouzení a schválení své projektové záměry. Projektové záměry byly na základě předem 

daných kritérií posouzeny, hledisko efektivnosti a potřebnosti bylo podloženo stanoviskem 

vedoucího ORP Hustopeče.  

Na MAS byly podány 4 projektové záměry a požadavek realizovat take komunitní aktivity 

(podpoženo potřebností u CS), především venkovské komunitní tábory jako aktivitu 

realizovanou MAS. 

Hodnocení projektů probíhalo v rámci předem daných kritérií, na základě předložených 

projektových záměrů a to PS dne 28.7.2022. Vybrány byly nakonec všechny předložené 

projektové záměry. Podklady z hodnocení jsou na www.mashustopecsko.cz 

Hodnocení projektů přijatých do Akčního plánu OPZ+ MAS Hustopečsko 21-27 
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Název projektu Žadatel 

Hodnotící kritéria 

Potř

ebno

st* 

Efek

tivno

st* 

Zku

šen

ost 

Kvalit

a 

záměr

u 

Půs

obn

ost 

1. 

Rozšíření a stabilizace domácího 

hospice Girasole Girasole, z. s. 

AN

O ANO 

AN

O ANO 

AN

O 

http://www.mashustopecsko.cz/
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2. 

Podpora duševního zdraví rodiny 

na Hustopečsku se zaměřením na 

všasnou detekci 

Práh jižní 

Morava, z. ú. 

AN

O ANO 

AN

O ANO 

AN

O 

3. 

Poradna pro pečující a půjčovna 

kompenzačních pomůcek 

v Kloboukách 

Diakonie ČCE - 

středisko 

BETLÉM 

AN

O ANO 

AN

O ANO 

AN

O 

4. Víc než jen práce na Hustopečsku 

ŠEDOVÁ clean 

service - 

Hustopečsko, z. 

ú. 

AN

O ANO 

AN

O ANO 

AN

O 

 

Vybrané projektové záměry byly do AP OPZ+ zapracovnány, 70% aktivit bude řešeno ve 

spolupráci s Partnery s finanční účastí, 30% aktivit ponese MAS.  

Návrh AP OPZ+ 21/27 spolu s návrhem rozpočtu byl předložen nevyššímu orgánu MAS  ke 

schválení. AP byl formou per rollam schválen  a to 29.8.2022. 

 

Popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace 

akčního plánu  

 

Území MAS Hustopečsko zahrnuje 28 obcí, nicméně je z hlediska území relativně kompaktní 

se zkušenými aktéry ať už v oblasti sociální, zaměstnanostní nebo komunitní práce. Ve 

většině případů se také jedná o úspěšné žadatele a realizátory minulých projektů na území 

MAS. Samotná MAS byla v roce 2021 realizátorem 27 kempů podpořených MŠMT. 

Pracovníci MAS aktivně komunikují se zástupci klíčových partnerů z území v rámci 

projektových aktivit nejen OPZ, respektive OPZ+, ale i dalších projektů a komunitních 

aktivit. 

Členové komunity byli v rámci přípravy Akčního plánu seznámeni s implementačním 

modelem OPZ+ v období 2021 – 2027. 

Hlavním nástrojem komunikace a animační činnosti MAS byly: 

- individuální rozhovory a pracovní setkání s aktéry v území (zástupci všech obcí, zástupci 

všech mateřských a základních škol v území MAS, zástupci místních organizací, 
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poskytovatelé sociálních služeb a sociální práce a jiní akteři, kteří pracují s požadovanou 

cílovou skupinou. Aktivně bylo do spolupráce začleněn Sociální odbor ORP Hustopeče. 

- aktivní příprava AP a následného projektu s vybranými partner (výměna zkušeností, 

návrhová řešení, cílené mapování CS přes partnerské organizace). 

- informační a publikační činnost ve zpravodajích a na webových stránkách obcí. 

- informování emailovou formou, telefonickou formou, prostřednictvím webu. 

- komunikace se základními a mateřskými školami v území. 

 

V období samotné realizace bude za MAS jednat koordinátor projektu a dale finanční 

manažer (bude se jednat o současné pracovníky, kterým bude upravena pracovní smlouva). 

Každý z partnerů má svého koordinátora aktivit, který bude zodpovědný za realizaci (na 

základě sepsané Partnerské dohody). 

 

Způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 

jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS  

 

Příprava projektu byla úzce provázána s přípravou Akčního plánu navazujícího na 

zpracování SCLLD 2021+. Při přípravě projektu byly zváženy zejména realizační možnosti 

MAS k řešení identifikovaných potřeb území  a dále potřebná kvalifikace k řešení vybraných 

opatření a témat.  

V rámci jednání PS OPZ+, individuálních rozhovorů a projednání návrhu Akčního plánu a 

projektu Výběrovou komisí bylo stanoveno, že projekt bude realizován ve finanční rozpětí 

30 % prostřednitvím MAS  a zbylých 70% budou realizovat partneři s finanční účastí. Toto 

rozhodnutí bylo učiněno na základě mapování území a schválení témat, které projekt OPZ+ 

21/27 má řešit. Vzhledem k potřebným kvalitfikacím nebylo možné aktivity neformální péče 

a dalšího sociálního začlenování řešit pouze prostřednictvím MAS, ale za pomoci vhodných 

a zkušenoých partnerů. Tito partneři mají relevantní zkušenosti s realizací projektů 

podpořených z různých dotací a grantů a byli vybráni na základě kvanfifikovaných 

nediskriminačních kritérí na základě předložených projektových záměrů. 
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Informace o trvobě AP OPZ+ jsou uvedeny na webu MAS - AP OPZ+ 21-27 | MAS 

Hustopečsko (mashustopecsko.cz). 

 Způsob přípravy Akčního plánu OPZ+ 

Aktivita Účastníci Datum Předmět jednání 

Zahajovací 

jednání 

MAS  

Pracovníci MAS, Vedoucí 

sociálního odboru ORP 

Hustopeče, zájemce z 

oslovených aktérů 

(osloveno 42 aktérů v 

území, především zástupci 

obcí) 

5.4.2022 Základní informace 

o AP, projektu a 

program OPZ+, 

activity a potřeby 

území, sestavení PS 

Jednání PS 

OPZ+ 

Členové PS OZP + (sezvaní 

zástupci obcí, osloveo 

všech 28) 

3.5.2022 Potřeby MAS ve 

vazbě na SCLLD, 

kapacitu území, 

možnosti řešení, 

alokace, finanční 

prostředky, 

představení 

projektových 

záměrů možných 

partnerů 

Konzultace 

AP 

Mikulicová, Zich, Pýchová 

Ivana MPSV 

24.5.2022 Konzultace 

předložené 

návrhové části AP a 

rozpočtu následného 

projektu 

Individuální 

rozhovory 

Mikulicová, Zich, Laz, 

předkladaztelé 

projektových záměrů 

Červen 2022 Konzultace 

předložených 

projektových 

záměrů na vazbu 

CS, potřeby území, 

rozpočet, pravidla 

OPZ+ 
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Individuální 

rozhovory 

Mikulicová, Zich, Laz, 

Dvořáková – Ekocentrum 

Trkmanka, Hradilová MAP 

Červen 2022 Venkovské 

komunitní tábory – 

definice potřeb CS, 

nastavení 

indikátorů, 

předložení dobré 

praxe 

Jednání PS 

OPZ+ 

Členové PS OZP +  6.6.2022 Přesné zasílení AP – 

zaměstnanostní 

program, neformální 

péče, péče o 

mladistvé – 

konzultace dle 

výsledků konzultace 

z MPSV a dalších 

poznatlů se 

seminářů 

Jednání PS 

OPZ+ 

Členové PS OZP +  19.7.2022 Předložení finální 

projektových 

záměrů partner, 

rozdělení územní 

působnosti mezi 

Diakonií a Girasole, 

odůvodnění 

potřebnosti 

kompenzačních 

pomůcek. 

Posudek k 

výběru 

partnerů 

Tomáš Laz – vedoucí 

odboru Sociálních služeb 

ORP Hustopeče 

26.7.2022 Vyjádření se k 

efektivnosti, 

potřebnosti a 

hospodárnosti 

předložených 

projektových 

záměrů AP 

Výběr 

partnerů 

Mikulicová, Zich, 

Výběrová komise 

26.7.2022 Partneři s finančním 

příspěvkem, jejiž 

activity jsou 

začleněny do AP 
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Schválení 

AP, projektu 

Výkonný organ  29.8.2022 Schválení AP, 

projektu, 

doporučení project 

takto podat s 

možností drobných 

modifikací na 

základě doporučení 

řídícího orgánu. 

 

V období červenec a srpen probíhali individuální schůzky s partner projektu, konzultace s 

řídícím orgánem. 

 

 Způsoby přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace  

 

V následujícím projektovém období 2026-2028 je naplánováno vyčerpání zbývajících 30 % 

rozpočtu, ve vazbě na aktivity 1. projektového období. Tomuto bude předcházet vyhodnocení 

aktivit v rámci evaluace 1. období 2023-2025. Je možné, že v návaznosti na evaluaci 1. 

projektu dojde realizační tým  závěru, že bude v rámci OPZ+ poskytovat služby buď jiné 

nebo kapacitně adaptované výši zbývajícího rozpočtu.    

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Projektové záměry Partnerů 

- Hodnotící tabulka 

- Posudky vedoucího odboru ORP Hustopeče 
 


