Zápis z kulatého stolu
aktérů z MAS Region Kunětické hory k OPZ+
konaného dne 23.5.2022 od 15:00 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, přítomné
aktivity zaujaly, zvláště pak komunitní tábory, komunitní kluby, seniorské kluby, mezigenerační spolupráce, různé komunitní
akce, které by území potřebovalo a využilo. Přítomní diskutovali o současných komunitních problémech, s kterými se
potýkají. Z. Shánělová sdělila, že co se týče jejich komunitní činnosti, pak největší problém vidí v tom, že lidé se přestávají
do komunitních činností po covidu zapojovat a tráví čas u elektroniky, také ubývají aktivní lidé, kteří se do příprav a
organizace komunitních aktivit zapojovali, protože jsou vytížení a unavení, jejich práce není dostatečně oceňována, či jim
odrostly děti a nemají důvod se více angažovat. Ostatní přítomní tuto skutečnost potvrdili. Moderátorka sdělila výsledek
prvního komunitního stolu, z kterého vzešel nápad rozpohybování komunitního života legalizovanými dobrovolníky.
Přítomným se myšlenka líbila, nicméně pokud by šlo o práci s dětmi, tam by muselo jít buď o vyzkoušené dobrovolníky,
nebo o dlouhodobou spolupráci s dobrovolníkem, kterého si budou moci vybrat a stanovit si na dobrovolníka podmínky.
Dále proběhla diskuze nad možnou spoluprací při přípravě akčního plánu a projektu, přičemž přítomní přislíbili projektu
podporu. Moderátorka se optala, zda přítomní nemají další tip na oslovení vhodných klíčových aktérů v tématu, přítomni
sdělili, že je nikdo nenapadá.
Shrnutí
1. Je projekt v území MAS RKH z OPZ+ potřeba?
Ano, území celkově čelí poklesu komunitních aktivit. Zájem by v území mohl být zvláště o komunitní tábory, komunitní
kluby, seniorské kluby, mezigenerační spolupráce, různé komunitní akce. Důvodem poklesu je menší aktivita lidí, jak na
straně účastníků, tak pořadatelů komunitních aktivit. Možným způsobem, jak tento problém řešit je zapojení legalizovaného
dobrovolnictví.
2. Je zájem o partnerství v projektu OPZ+?
Občanské sdružení Dříteč zájem o partnerství s finančním příspěvkem nemá, ale projevila projektu podporu a možnost
spolupráce. Obec Dříteč zájem o partnerství s finančním příspěvkem nemá, ale projevila projektu podporu a možnost
spolupráce, zvláště pak pan starosta informoval o možnosti spolupráce s novým komunitním centrem. Obec Rokytno a hasiči
Rokytno zájem o partnerství s finančním příspěvkem nemají, ale projevili projektu podporu a možnost spolupráce. Spolek
Zdraví a sportovní aktivity možnost partnerství zvažuje, ale bude potřebovat více informací.
Závěr
Moderátorka všem přítomným poděkovala za spolupráci a ukončila kulatý stůl.
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