ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 27. 1. 2022 od 16:30 hodin (on-line)
Přítomni: viz. prezenční listina v kanceláři MAS
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výzva Programu rozvoje venkova
Aktualizace v interních postupech Programu rozvoje venkova
Kotlíkové dotace
Informace k Paktu starostů a primátorů
Komunitní energetika – energetický koordinátor MAS
Návrh exkurze s MAS
Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva
Jednání bylo zahájeno v 16:30 h.
Uvítání a představení programu
Byli přivítáni všichni přítomní členové představenstva a zástupci obcí. Bylo konstatováno, že
představenstvo nemůže přijímat rozhodnutí, protože chybí zástupce PS Podnikání (paní Chaloupková),
proto bude nutné přistoupit i k hlasování per rollam. Následně byl představen program. Pořízení zápisu
bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS. Zapisovatel: H. Kubičková. Ověřovatel: V. Pešinová.

2. Výzva Programu rozvoje venkova
Manažerka PRV Renzová informovala o schválení změny finančního plánu a strategického rámce
řídícím orgánem dne 15. 12. 2021 a o 6. výzvě PRV (Fiche č. 6) s alokací ve výši 3 581 800 Kč, která bude
vyhlášena 3. 2. 2022.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje 6. výzvu PRV (Fiche č. 6) s alokací ve výši 3 581 800 Kč.

3. Aktualizace v interních postupech Programu rozvoje venkova
Proběhla aktualizace interních postupů „Způsob výběru projektů MAS, řešení střetu zájmu a zaručení
transparentnosti“, a to následujícím způsobem:
•

Přidání nového odstavce – poslední odstavec na straně 20:

Veškeré související činnosti se zároveň řídí aktuálně platnými Pravidly PRV pro operace 19.2.1, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova (PRV) a aktuální
verzí dokumentu Minimální požadavky a doporučení k nastavení interních postupů MAS v PRV.
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Původní formulace (prosinec 2020):
7.3. Doložení příloh k cenovému marketingu / výběrovému / zadávacímu řízení
1) Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému cenovému marketingu/výběrovému
/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS (mimo
Portál farmáře) v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o
dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné
podobě.
Nová formulace ke schválení – leden 2022:
7.3. Doložení příloh k cenovému marketingu / výběrovému / zadávacímu řízení
2) Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému cenovému marketingu/výběrovému
/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS (mimo
Portál farmáře) v termínu do 56. kalendářního dne (nebo po dohodě s MAS v souladu s Pravidly,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova) od
finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, a to
elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje aktualizaci interních postupů PRV – „Způsob výběru
projektů MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti“.
4. Kotlíkové dotace
Byly sděleny informace k činnosti kanceláře MAS v oblasti poslední vlny kotlíkových dotací. Mas
pomůže ve spolupráci s obcemi u předregistrací žádostí na krajském úřadu, zajistí vzdělávací video
k zákazu provozu kotlů a připravuje kapacity na pomoc žadatelům s přípravou žádosti (především
sociálně slabším). Sběr údajů do registru zajišťuje v MAS pí Lemberková. Informace najdete
https://www.masskch.cz/kotlikove-dotace/
a
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Žadatelé, kteří nesplní požadavky na podání žádosti o kotlíkovou dotaci, mohou žádost podat
v programu Nová zelená úsporám.
MAS zašle obcím ke zveřejnění na úřední desce (webu apod.) potřebné informace a leták ke vzdělávací
přednášce k zákazu provozu kotlů od 1.9.2022. Vzhledem k epidemiologické situaci je navrženo
připravit naučné video pro obce s p. Klofandou – na základě odezvy budou informace směřovat dále.
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informace o činnosti MAS při přípravě kotlíkové
dotace (předregistrace na kotlíkovou dotaci, vzdělávací přednáška k zákazu provozu kotlů, pomoc
žadatelům s přípravou žádosti).

5. Informace k Paktu starostů a primátorů
Informace k Paktu starostů a primátorů byla zaslána na členské obce a byla ještě jednou představena.
MAS nyní hledá prostředky na personální zajištění oblasti energetiky a životního prostředí. Možnou
cestou je Výzva č. 13/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí, jejíž podmínkou je členství
v Paktu starostů a primátorů formou signatáře. Tím může být i MAS, ale nemá na rozdíl od obcí
efektivní nástroje pro dosažení změn, proto byla otevřena diskuse o roli koordinátora nebo
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podporovatele. Byly představeny typické činností koordinátorů, např. poskytování poradenství
technické/finanční/administrativní podpory signatářům Paktu, monitoring dostupných dotačních
možností v dané oblasti aj., tedy činnosti, které má MAS zahrnuty i ve své strategii pro další období
2021-2027. Jejím cílem by bylo motivovat více obcí ke vstupu do Paktu starostů, protože pak by mohla
pomoci s tvorbou akčních plánů pro udržitelnou energii a klima a koordinovat společné nastavení
nástrojů a relevantních činností. Signatářům (obcím) nevznikají žádné závazky, vše je založeno jen na
dobrovolnosti. Další možností je zapojení MAS jako podporovatele – činnosti jsou obdobné jako u role
koordinátora.
Starosta obce Hroubovice upřesnil důvody zapojení jejich obce do Paktu. Jako jednu z velkých výhod
vidí sdílení zkušeností v oblasti celkového zlepšování životního prostředí v obcích/regionech, vstup do
portálu k vytvoření strategie obce – možnost diskusních fór, e-learningu, jak dosáhnout stanovených
cílů aj, neboť není třeba platit nákladné materiály, pro členy Paktu jsou zdarma. Zaměstnanec obce
Hroubovice bude spolupracovat s MAS – cílem je motivovat více obcí ke vstupu do Paktu a
zprostředkovat výhody, které z toho vyplývají. P. Samek přiblížil možnosti získání vlastního odborníka
ideálně pro města přes Pakt starostů a primátorů.
Kancelář připraví registrační formulář pro počáteční kontrolu způsobilosti a na základě ověření a
doporučení Paktu vstoupí jako koordinátor nebo podporovatel, aby mohla pomáhat svým členům
(zapojeným obcím, tedy signatářům) v plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje zapojení MAS buď jako koordinátora nebo podporovatele
podle doporučení Paktu starostů a primátorů.

6. Komunitní energetika – energetický koordinátor MAS
Bylo sděleno stanovisko p. Mikšovského (obec Předhradí), který zaslal své vyjádření – podpora
aktivního zapojení MAS do problematiky komunitní energetiky. Na základě proběhlých diskusí byla
stanovena potřeba pozice energetického koordinátora na MAS – aktuálně nejsou finanční prostředky.
Jednou z možných cest je podpora formou daru od obcí (20-50 tis. Kč/obec). Rozsah zajišťovaných
služeb se bude odvíjet od dostupných finančních zdrojů.
Z diskuse vyplynula potřeba upřesnění pracovní náplně energetického koordinátora. Řada obcí již
vyjádřila o tuto pozici zájem. Vytvoření pozice koordinátora je vnímána řadou z nich jako nevyhnutelná
podmínka rozvoje území. Je k dispozici doporučený návrh náplně práce – bude zasláno na členské obce.
Kancelář upozornila na potřebu navýšení svých kapacit o odborníka na oblast energetiky a klimatických
změn a upřesnila, že letos končí dotace na provoz, proto je v jejích možnostech pouze DPP ve výši
5.000Kč/měsíc. Je tedy nezbytná pomoc členských obcí, pokud chceme v území zahájit v této oblasti
potřebné kroky.
Během února je navrženo setkání Energetické platformy pro podnikatele a zástupce obcí. MAS aktivně
v této oblasti jedná.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje posílení kapacit kanceláře MAS o odborníka na oblast
energetiky a klimatických změn dle projednaných podmínek.
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7. Návrh exkurze s MAS
Exkurze proběhne opět ve spolupráci se SZIF, a to ve středních Čechách. Konkrétní program se bude
odvíjet od termínu na základě hlasovacího formuláře – bude rozeslán min.na všechny členy MAS.
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informace k plánované exkurzi 2022.
8. Závěr
Zápis bude zaslán spolu s hlasováním per rollam k jednotlivý bodům jednání.
Jednání bylo ukončeno v 18:05

V Luži dne: 28. 1. 2022

Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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