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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21 pro rok 2018 – MAS ROZKVĚT 
 
 

I. Organizační struktura MA21 a management kvality 
 

1.1 Oficiální orgán MAS k MA21 – zajištění činnosti oficiálního orgánu MAS  

kompetence: předseda SR 

1.2 Management kvality v rámci řízení organizace MAS 

kompetence: interní trenér kvality 

 

II. Deklarace MA21  a sledování a hodnocení procesu MA21 

 

2.1  Deklarace MA21  - zakomponování do prováděcí dokumentace SCLLD a dalších 

dokumentů a projektů MAS 

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

2.2  Výroční zpráva za rok 2017 – projednání a schválení členskou schůzí 

kompetence: předseda SR 

2.3   Sledování a hodnocení procesu MA21 s cílem obhajoby kat. C* a postupu do 

kategorie C** 

kompetence: koordinátor MA21 

 
 

III. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany MAS 

 

3.1  (Spolu)pořádání akcí v rámci kampaní k Udržitelnému rozvoji (UR) – Den 

Země, Týden udržitelného rozvoje, Dny Zdraví 

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, členové SR, členové MAS 

MAS Rozkvět, z.s.  

  se sídlem Školní 124, 384 02 Lhenice                        

IČ:26658691  

http://www.masrozkvet.cz/
http://www.mapvzdelavani.cz/
http://www.portalprace-jiznicechy.cz/
http://www.lineckastezka.cz/


2 

 

3.2  Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21  

kompetence: předseda SR, oficiální orgán MA21 (SR) 

3.3  Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS 

kompetence: koordinátor MA21 

3.4  Získání externích zdrojů pro realizaci MA21 

kompetence: koordinátor MA21 

3.5  Zapojování se do projektů spolupráce podporujících implementaci UR a MA21 

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) 

3.6  Zahájení přípravy vlastního projektu na podporu aktivní politiky 

zaměstnanosti  

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS 

 

IV. Vzdělávání, osvěta a medializace 
 

4.1  Zvyšování odbornosti zaměstnanců MAS  

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS 

4.2  Vzdělávání pracovníků MAS v tématu UR a MA21 

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS 

4.3  Osvěta členů MAS a veřejnosti ze zájmového území MAS v tématu UR a MA21 

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) 

4.4  Činnost pracovních skupin „Vzdělávání“ a „ Propagace“ 

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR) 

4.5  Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe 

kompetence: koordinátor MA21 

4.6  Propagace a medializace Zdravé MAS Rozkvět 

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR) 
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V. Komunitně vedený místní rozvoj a strategické řízení 
 

5.1  Fórum starostů v území MAS  

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

5.2  Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, vyhodnocování plnění 

výstupů z Fóra Zdravé MAS Rozkvět 

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) 

5.3  Strategické řízení - evaluace SCLLD a dílčích koncepcí MAS  

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

5.4  Zpracování dalších dílčích koncepcí MAS  

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

5.5  Sledování vlastních indikátorů MA21  

kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

5.6  Ověření stavu, udržení a zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života 

v území působnosti MAS a s procesem MA21 

kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS 

5.7   Zpracování plánu zlepšování pro rok 2019, Akční plán 2019 

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR) 

            
 

 

Zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět 

 

Projednání Plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): 21.2.2018 

 

Projednání Plánu členskou schůzí MAS Rozkvět: …………… 

 

Projednání Vyhodnocení plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): ……………… 

 


