MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny

Zaměstnání a sociální integrace
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Vladař o.p.s. na období 2014-2020
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

16. 09. 2015 (středa)
Muzeum Valeč, Široká 182, 364 53 Valeč
10:00 hodin

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)

Seznámení s možnostmi využití CLLD v OPZ
Aktualizace potřeb území v oblasti zaměstnanost a sociální integrace
Diskuze nad plánovanými aktivitami v oblasti zaměstnanost a sociální integrace
Různé

1) Seznámení s možnostmi využití CLLD v OPZ
Ing. Ryšavý v 10.15h zahájil jednání pracovní skupiny a přivítal přítomné účastníky. Jednání započal
prezentací s vizí MAS Vladař, vymezením cílových skupin, definováním klíčových oblastí, SWOT analýzou
v této problematice, plánovaných projektech a základních informacích alokace OPZ pro MAS Vladař. Alokace
je pohyblivá, v půlce období strategie se bude rozhodovat, zda čerpáme plánovaným tempem a podle toho
bude stanovená celková výše alokace.
Ing. Mach zavedl diskuzi na téma metodiky výběru a hodnocení projektů v novém období. Upozornil na
nejasnosti a stále neexistující metodiku.
2) Aktualizace potřeb území v oblasti zaměstnanost a sociální integrace
Pan Fábera navrhl do SWOT analýzy doplnit hrozbu odcházení elit z venkova. Vidí jej jako dvoustupňový
problém – odchod na střední a vysokou školu. Měli bychom se tedy zaměřit na tyto skupiny, nabízet jim něco
navíc. Navrhuje vytvoření podnikatelských inkubátorů, které by mladé lidi motivovali k setrvání v území MAS.
Dnes je území MAS ve stavu, kdy se nedá nic zkazit.
Vedoucí pracovník vyzval účastníky k návrhu aktivit, které by tento problém řešili.
Pan Tichý navrhl do SWOT analýzy doplnit předluženost, dluhovou spirálu.
Pan Habát navrhl do analýzy potřeb doplnit nedostatek volnočasových aktivit.
Pan Fábera navrhuje zohlednit v projektech OPZ problém krátce propuštěných lidí z výkonu trestu.
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3) Diskuze nad plánovanými aktivitami v oblasti zaměstnanost a sociální integrace
Ing. Ryšavý nechává do zápisu poznamenat, informovat se jak to bude s vyloučením účastníků v projektech
v minulém programovacím období. Dále se informovat zda takovéto omezení stanovila Evropská komise
nebo Řídící orgán. Dále zjistit jak to bude s 20 mil. Kč na pilotní projekty.
Pan Habát slíbil za o.s. Světlo sestavit zásobník projektů.
Účastníci za asistence vedoucího pracovníka CLLD diskutovali a značili do tabulky možné hodnoty indikátorů
OPZ. Vedoucí pracovník CLLD motivoval účastníky k brainstormingu nad možnostmi, které může území
poskytnout při realizaci projektů. A kde vzít případné zájemce o účast v projektech.
4) Různé
Ing. Ryšavý navrhuje individuální setkávání nad rámec CLLD.
Ve Valči dne 16. září 2015

Zapsal: Bc. David Šebesta
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