Rozvoj venkovských knihoven v nových
operačních programech ve spolupráci s MAS

Příležitosti pro profesionální obecní knihovny v IROP
II a OPZ+ (2021 – 2027)
20.10.2021 - Dům hudby, Pardubice

Investiční příležitosti pro profesionální
obecní knihovny v IROP II
• Aktuální informace k financování přes MAS (Místní akční skupiny)

• MAS není povinna vyhlásit výzvu na aktivitu obecních profesionálních knihoven
• Nyní v MAS probíhají přípravy programového rámce IROP (výběr aktivit k financování a
stanovení jejich alokací)
• MAS musí mít vyčerpáno 70% svojí alokace do r. 2025
• MAS převážně preferují projekty s menší alokací do 5 mil. Kč
• Nelze podávat duplicitní projekty (pouze přes MAS nebo jiný integrovaný nástroj – IROP, ITI)
• Inspirovat se, konzultovat na MAS, nečekat!

Financování přes MAS (Místní akční skupiny)
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Aktivita: Rekonstrukce a vybavení obecních
profesionálních knihoven
Na co se může žádat?
•
•
•
•

výstavba, rekonstrukce knihoven
návštěvnické a technické zázemí
zařízení pro digitalizaci a aplikační software
technické vybavení knihoven

Financování přes MAS (Místní akční skupiny)
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Aktivita: Rekonstrukce a vybavení obecních
profesionálních knihoven
Kdo může žádat?
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Definice: Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním
úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

Financování přes MAS (Místní akční skupiny)
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Výše dotace (95%) - financování CLLD je rozděleno do regionů:
• Méně rozvinuté regiony
• Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
• Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj
• Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
• Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj
• Přechodové regiony (nové)
• Střední Čechy – Středočeský kraj
• Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
• Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

95% EU

80% EU + 15% SR

Jak na dotaci přes MAS
• Sdělení potřeby v území
Zařazení do strategie
MAS pro r. 2021-2027
ZAJIŠTĚNÍ ALOKACE
PRO KNIHOVNY (PROGRAMOVÝ RÁMEC MAS)
• Příprava a konzultace projektového záměru na
MAS (způsobilé výdaje a pravidla IROP)
• Výzva MAS k podávání projektových záměrů a
výběr projektových záměrů orgánem MAS
• Zaregistrování ŽoD do ŘO a podání žádosti o dotaci
přes MS 2021+ (informace na MAS)

Podání žádosti v MS 2021+
• Postup pro podání Žádosti o podporu v MS 2021+ je
součástí dokumentace výzvy, kterou vyhlašuje ŘO
IROP

• Pro danou výzvu budou zveřejněna SPECIFICKÁ
PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE + PŘÍLOHY
• OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE +
PŘÍLOHY

• VYUŽÍT ZKUŠENOSTÍ MAS S OP IROP
• KONZULOVAT A NEBÁT SE ŘÍCI MAS O POMOC!

Příležitosti pro profesionální
obecní knihovny v OPZ+
• Aktuální informace k OPZ+ na MAS (Místní akční skupiny)

• Nový model OPZ+ pro MAS – MAS již nevyhlašuje výzvy, ale má možnost
realizovat svůj vlastní INTEGROVANÝ PROJEKT
• V případě zájmu MAS o OPZ+ musí MAS zpracovat Akční plán, který bude
součástí ŽoD na ŘO OPZ
• Přípravy akčního plánu OPZ+ již na MAS probíhají (příprava strategie CLLD)
• Akční plán musí obsahovat předem stanovené/zjištěné potřeby v území a mít
jasně vydefinované CS a aktivity
• Výše alokace na MAS je min. 6 mil. Kč a max. 20 mil. Kč. (výše projektu je
podmíněna velikostí dle počtu obyvatel v MAS)
• První podaný projekt musí být ve výši 50% - 70% alokace MAS

CLLD v OPZ+
• Sociální začleňování SC 2.1 - posílit aktivní začleňování
občanů…
• Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru
při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména
formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit,
realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace,
vzájemné spolupráce, posilování participativních metod
práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů
komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování,
realizace a vyhodnocování dílčích intervencí
• Bude podporován aktivní přístup místních aktérů
k prevenci a řešení problematiky sociálního vyloučení a
rozvoj komunitního života za posilování přístupu zdola
nahoru (bottom-up)
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Podporované aktivity v OPZ+
Cílem je: podpora a řešení problémů sociálně
znevýhodněných obyvatel venkova
• Intervence směřují do oblasti soc. začleňování,
zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb (realizace v
přirozeném prostředí těchto osob)
• Využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské
prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participaci
členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů
a řešení problémů specifických pro venkov
• Intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova,
zapojit místní aktéry do pomoci potřebným CS, zlepšit
kvalitu života na venkově
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Podporované aktivity v OPZ+
• Aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce,
kom. centra
• Sociální práce, posílení kompetencí obcí
• Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské
výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora
dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci
• Sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí
hospicové
• Zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních
míst
• Posilování rodinných vazeb – příměstské komunitní tábory,
programy pro rodiny
• Vzdělávací a edukační aktivity
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Podporované aktivity v OPZ+
Příklady aktivit pro obecní knihovny:
• kulturní/multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj.
sebeorganizované členy komunity

• divadelní představení či výstava fotografií místní mládeže na určitá
témata
• filmové kluby,
• specifická podpora členů komunity z pohledu kulturní identity,
sebevědomí a překonávání traumat různého charakteru apod.
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Podporované aktivity v OPZ+
Příklady aktivit pro obecní knihovny:
• výchovně/vzdělávací a edukační aktivity pro cílové skupiny a
pro laickou i odbornou veřejnost s cílem posilovat vzdělávání
v informační společnosti a přispívat k rozvíjení schopnosti dobře se
orientovat v rychle měnícím se světě
• komunitní knihovny, doučování, motivační semináře pro mládež
zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce,
• výchova k občanství, podpora zvyšování dovedností pracovat s
místní komunitou, přednášky a besedy s odborníky s cílem
informovat o možnostech, diskutovat o účinných vylepšeních či
místních inovacích, podvečerní kluby, sdílecí kruhy, promítání filmů,
točení dokumentů apod.
13

Podporované aktivity v OPZ+
Další příklady aktivit:
• environmentální aktivity a podpora jejich využití (aktivity
zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr
odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní
zahrada/ dílna/ doprava atd.)
• aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ
vzniklých na základě zplnomocňujících metod práce
směřujících k řešení místních problémů (rada starších či
dospívajících přináší zastupitelstvu náměty na zlepšení kvality
života v obci, občansky vedené procesy a projekty, rozvoj
zájmových skupin a sítí v sousedstvích přinášející pomoc
místním občanům v řešení potřeb a problémů ovlivňujících
kvalitu jejich života s dopadem na sociální začleňování a vstup
na trh práce, podpora místních lídrů/ autorit z řad členů
komunity apod.)
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Podporované aktivity v OPZ+
Další příklady aktivit:
• aktivity podporující zapojování cílových skupin do
dobrovolnické činnosti (péče potřebným spoluobčanům
na bázi sousedské či generační výpomoci, podpora
mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce,
dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního
vyloučení, sousedský jarmark, komunitní kavárna či sdílená
kuchyň nebo jídelna, spižírna, lokální potravinová banka
včetně zajištění distribuce jídla, pomůcek, potřeb pro
domácnost nebo ošacení, bazar, sociální šatník a pomoc
v nouzi, pořádání veřejných sbírek za účelem podpory těch
nejpotřebnějších v obci atd.)
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Cílové skupiny v CLLD OPZ+
Cílové skupiny
• děti a dospívající
• rodiny s dětmi
• dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním
• osoby v postproduktivním věku a senioři
• pečující osoby
• osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
• osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace
• nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na
trhu práce
• odborní pracovníci místních NNO, obcí, dobrovolných spolků,
zaměstnavatelů a podnikatelů
• participující členové komunity
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Způsob realizace projektu v OPZ+
• MAS projektové aktivity realizuje sama (pracovníky MAS v rámci
realizačního týmu)
• MAS projektové aktivity realizuje výběrem dodavatele pomocí veřejné
zakázky
• MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí
• Míra spolufinancování projektu je 0%
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Podporované aktivity v OPZ+
• Obecní knihovna může rozšířit svoje stávající
aktivity ve spolupráci s MAS
• Jaké aktivity může obecní knihovna nabídnout
MAS?
• Kontaktujte MAS a domluvte se na spolupráci
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Ke které MAS patřím ?
MAPA MAS:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/05/MAS_clen_
2021.jpg
SEZNAM MAS: http://nsmascr.cz/seznam-mistnichakcnich-skupin/

Předběžný seznam knihoven: http://nsmascr.cz/aktuality/2021/seznamprofesionalnich-knihoven/

Děkuji za pozornost
Kontakt: f.unzeitig@nsmascr.cz

