Zápis
Seminář k článku 20.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s
16.6.2021, Luže od 14:30
Přítomní – viz prezenční listina




Přítomní byli seznámení s čl. 20 PRV a relevantním zaměřením v IROP na základě prezentace k oběma
OP a dokumentu k dotazům-SZIF k čl. 20, uvedené dokumenty jsou součástí tohoto zápisu.
Prezentace a otázky k článku 20 budou rozeslány všem členským obcím vč. dotazníku – k vyplnění do
11.6.2021.



Diskuze:



Návrh představenstva k rozdělení alokace rovnoměrně mezi jednotlivé členské obce s důrazem na potřeby hasičů,
kterých je 14 členů v MAS. Obcím bylo připomenuto, že na většinu oblastí bude možné žádat i z IROP a je nutné
zvážit, která podpora je vhodnější (PRV 5 let udržitelnost, finančně menší projekty). Přítomní byli vyzvání, aby
podpora v rámci článku 20 šla pouze do některých oblastí, na kterých se starostové shodnou. Zaměření bude
komunikováno po vyplnění dotazníku k záměrům obcí – informace musí být pro MAS do poloviny července
zpracovány. Celá přidělená alokace v rámci přechodného období musí být vyčerpána, aby mohlo být dále čerpáno
v novém období PRV. Projekty budou k realizaci pravděpodobně na podzim 2022 – výzva bude vyhlášena 2021/2022
(od této chvíle jsou vynaložené náklady na projekt způsobilé).



Demografické prognózy nevykazují potřebu rozšíření kapacit MŠ a ZŠ, avšak je možné, že potřeba rozšiřování bude
dána snížením max. počtu žáků/dětí ve třídách.



V rámci čl. 20 může být více záměrů jedné obce, ale vzhledem k předpokládané výši podpory na jednu obec to není
doporučeno.



Diskuze nad parkovištěm – lze finacovat do výše 30 % způs. výdajů projektu – v rámci čl.20 se nevyplatí, doporučeno
pouze jako zpevněnou plochu vzhledem k administrativě vztahující se k tvorbě oficiálních parkovacích míst.



Výhledově – MAS uvažuje o financování stezek – plán na Projekt spolupráce – stezky napříč územím.



P. Vychroň (Prosetín): „Papírostroj“- stroj na recyklaci papíru formou využití sběru papíru např. na výrobu
papírových pelet (bezplatně pro občany) nebo suroviny pro papírenství, odhad nákladů 1 mil Kč. Pravděpodobně
půjde financovat z OP TAK, bude nutné řešit, zda obec bude oprávněný žadatel, nebo bude muset žádat firma; +
zpracování plastu na drť k prodeji jako vstupu výroby z recyklátu.



P. Vychroň (Prosetín): Řeší většinový postoj obce ke kamenolomu Zárubka a kroky, jak omezit negativní důsledky
těžby kamene.



Nutno vyčkat na nový odpadový zákon a jeho výklad, aby obce mohly dělat další kroky v rámci nakládání s odpady.



Pokud budou náměty témat na jednání VH, je možnost je zaslat a zařadit na program VH + výzva, aby členové i
podnikatelé z území komunikovali s MAS o svých záměrech.



Z OP TAK budou financovány projekty podnikatelů s komunitní prospěšností, alokace cca 10 mil., 10 projektů
okolo1 mil Kč. Bude řešeno po nastavení podmínek OP TAK.



Na památky a památkové zóny (dle seznamu památek) lze žádat z kraje nebo Ministerstva kultury.



Definice veřejného prostranství – ideálně mít vypracován pasport veřejného prostranství/vyhlášku obce/seznam VP
v rámci územního plánu.

Současně budou zodpovězeny dotazy na způsobilost výdajů z čl. 20/případně financování z jiného zdroje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oplocení volně přístupného hřiště u ZŠ, jehož součástí je oplocené sportoviště
Drobné sakrální stavby jako součást veřejného prostranství
Rekonstrukce autobusové čekárny – zastřešená boudička
Kovový plůtek jako součást veřejného prostoru s lavičkou
Povrchy v areálu MŠ
Soukromá muzea/sbírky
Půjde financovat rekonstrukce šaten z IROP?
odpovědi budou zveřejněny na https://www.masskch.cz/pro-obce-1/
Zapsala: Hana Kubičková
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