ZÁPIS z jednání rozšířeného představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 10.02.2021 od 17:00 hodin (on-line)
Přítomni: viz. prezenční listina
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání, program
Priority CLLD a role MAS 2021-2027, Strategie CLLD 2021-2027
RES+, komunitní energetika, financování
Oblast vzdělávání – MAP III, IV
Řízení školy
ŠIKK-mobilní tým pro školy, MZ
Pro podnikatele
Usnesení, závěr.

Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva,
Jednání bylo zahájeno v 17:05 h.
Uvítání a představení programu,
Předsedkyně přivítala všechny účastníky rozšířeného představenstva, jak z řad představenstva, tak
z řad hostů především starosty členských obcí. Následně byl představen program. Pořízení zápisu bylo
zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: M. Kotyková, Ověřovatel: V. Pešinová.
2. Priority CLLD a role MAS 2021-2027
Přítomným byl představeny priority CLLD a role MAS v novém období 2021-2027. Manažerka MAS
představila hlavní pilíře-klíčové oblasti-strategie CLLD pro nového období, které zůstávají stejné, ale
jsou aktualizovány o nová témata. Jedná se o oblasti:
Chráníme svůj životní prostor – životní prostředí, odpadové hospodářství, péče o zdroje…
Podnikáme pro budoucnost – rozvoj podnikání, práce v místě bydliště, inovace, chytrá řešení,
soběstačnost…
Žijeme spojeně, zdravě, osobnostně rosteme – komunitní život, vzdělanost, zdraví, začleňování
Nasloucháme si a domluvíme se – spolupráce všech aktérů v území, nadregionální přístup, eliminace
globálních problémů… a více najdete na webu MAS.
Průřezovými principy se stala témata digitalizace, SMART, vzdělávání a zvyšování informovanosti.
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V této souvislosti byla také představena nová role MAS, která se díky širokému zaměření činnosti
spolku a zájmu dalších operačních programů o spolupráci s MAS rozšiřuje o úlohu inovačního
prostředníka, mediátora a koordinátora v dalších oblastech rozvoje území. S tím souvisí také jiný
přístup k financování organizace tak, aby bylo vícezdrojové, využívalo stávající možnosti a abychom
efektivně spolupracovali tam, kde to přináší úspory.
3. RES+, komunitní energetika
V návaznosti na vyhlášenou výzvu MŽP k předkládání projektových záměrů do RES+ podala MAS
žádost, aby rezervovala alokaci pro své území, Na 10 let činí 384 mil. Kč. Žádost byla schválena na
minulém představenstvu. V návaznosti na tuto výzvu MAS plánuje sestavit tým odborníků, kteří
pomohou projekty na komunitní energetiku realizovat např. i s ohledem na dopad do krajiny.budou
nápomocni při zahajování projektů na komunitní energetiku.
Přítomní byli informováni o zaměření Modernizačního fondu a plánované alokaci. Dále byla zmíněna
oblast komunitní energetiky, kde v tuto chvíli není ještě legislativa připravena, ale je vhodné zahájit
diskusi. Všechny potřebné informace jsou dostupné na stránkách SFŽP (https://www.sfzp.cz/dotacea-pujcky/modernizacni-fond/). NS MAS pořádala na toto téma informační webinář, jehož záznam byl
představenstvu také poskytnut a je k dispozici.
4. Oblast vzdělávání, MAP III, IV a střední článek ve vzdělávání
Zazněly informace o zdrojích financování v novém období (IROP, SPZ…), o způsobech pilotního
ověřování středního článku ve vzdělávání např. i v sousedním okrese a na souvislost těchto aktivit
s výzvami MAP. Představu o fungování středního článku podle místních akčních skupin nejlépe
naplňuje verze Partnerství pro vzdělávání2030+.
Vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli připravují žádosti pro MAP III, informovala MAS SKCH ŘV MAP ORP
Chrudim o tom, že chce být vnímána jako klastr (tj. naplňovat svoji dílčí strategii vzdělávání), a proto
se stát partnerem s finančním příspěvkem, aby co nejvíce podpořila potřeby škol ve svém území.
Přítomní byli informováni o požadavcích na předložení návrhu žadatele Regionální stálé konferenci Pk,
která návrh schvaluje.
5. Řízení školy
Zřizovatelé byli seznámeni s výhodami aplikace Řízení školy online - aplikace pro řízení školy |
rizeniskoly.cz, která mj. zajišťuje ojedinělé právní poradenství pro školy (v souladu s požadavky MŠMT
a ČSI). Nově bude vydáván speciál se servisem pro zřizovatele, a proto by bylo vhodné-tak jako v jiných
územích (ORP i kraje) aplikaci na rok vyzkoušet. Při zapojení všech škol se roční platba pohybuje do
3000 Kč. Zkušební verze aplikace je na 30 dní zdarma.
6. ŠIKK-mobilní tým pro školy, MZ
Informace o službách pro školy. Přítomni byli dále informováni o zahájení činnosti dvou expertních
týmů v rámci služeb pro školy. Jedná se o mobilní tým v rámci Školské inkluzivní koncepce
Pardubického kraje, tvoří jej psycholog, speciální pedagog, sociální antropolog. Druhý tým se skládá
z klinického psychologa, dětského psychiatra a zdravotní sestry a je zaměřen na problémové chování
ve škole, když běžné postupy nefungují.
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7. Pro podnikatele
Závěr setkání patřil informacím o možnostech spolupráce mezi podnikatelským a veřejným sektorem,
ke kterému proběhne online schůzka 24.2.2021 v odpoledních hodinách. Link s připojením bude zaslán
na starosty obcí a zveřejněn na webu a FB MASSKCH, z.s.
8. Závěr
Zástupci obcí budou v nejbližších dnech osloveni s dotazem o vyjádření stanoviska k předloženým
bodům.
Jednání bylo ukončeno v 18:35.

V Luži dne: 12.2.2021
Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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