Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz

ZÁPIS
ze zasedání Představenstva MAS
27. 5. 2019 od 16.30 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele + informace
o exkurzi do obce Šitbořice na téma odpadového hospodářství
2. Informace o stavu vyjednávání nového období
3. Úvěr pro financování pozice manažera tvorby strategií
4. Smlouva s PK – Malý Leader, termín výzvy
5. Termíny hodnocení – PRV, OPŽP
6. Podmínky spolupráce s projektovým manažerem pro žádost do výzvy Inkluzivní vzdělávání
v SVL II
7. Seminář pro NNO – připomínka
8. Kontrola VZP a plánovaná kontrola IROP – červenec, srpen 2019
9. Informace o projektu „Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu“
10. MAP – změna koordinátora
11. Členské příspěvky – navýšení od 1.9.2019
12. Stav OP, Komunitní centra, OPŽP, jiné
13. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele informace o
exkurzi do obce Šitbořice na téma odpadového hospodářství
Předsedkyně představenstva Bc. Veronika Pešinová MBA zahájila jednání v 16.30 hodin. Na úvod
všechny přítomné přivítala a na základě prezenční listiny konstatovala, že je představenstvo
usnášeníschopné. Následně byl představen program jednání, který byl přítomnými členy schválen.
Přítomní byli úvodem informováni a zároveň pozváni na exkurzi do obce Šitbořice na téma „Odpadové
hospodářství“ která je naplánována na pátek 21. 6. 2019 – přihlášky do 31.5.2019.
Zapisovatelkou byla určena Bc. Michaela Kotyková, ověřovatelem zápisu pan starosta Ing. Petr
Schejbal. Slovo bylo předáno vedoucí manažerce MAS Mgr. Eva Feyfarové.

2. Informace o stavu vyjednávání nového období
Přítomní byli informování o vyjednávání jednotlivých operačních programů.
OPZ
•

chce zachovat 70 spolupracujících MAS, jsou už známé nové cílové skupiny, bude nižší míra
spolufinancování.

IROP
•

Pro CLLD bude samostatná osa č.5 – 5.1 – stejné jako doposud + 5.2 kult. památky a cestovní
ruch veřejného charakteru plus nově

•
•
•

Revitalizace veřejných prostranství – modro-zelena infrastruktura
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – nejen do zaměstnání ale i pro turisty
IZS – pouze dobrovolní hasiči
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•
•
•
•
•
•
PRV
•

ZŠ a MŠ, zájmové a neformální vzdělávání
Sociální služby (vypadává sociální podnikání)
Komunitní centra – možnost rozšíření definice i na zázemí pro kulturní a spolkové aktivity
Kulturní památky – už by měly být všechny kult. památky, naopak kromě UNESCO a NKP, které
budou řešeny přes centrální výzvy
Místní muzea
Obecní městské knihovny
obdobné podmínky jako jsou dnes, předpoklad pokračování projektů spolupráce, probíhá
diskuse ohledně podpory občanské vybavenosti.

MŠPT
• počítá se s MAS a MAP III
• Nově bude OP Jan Amos Komenský – počítá se tam i s MAS ve vztahu ke střednímu článku
řízení (okres x kraj) – doporučení PS Vzdělávání: střední článek řízení na úrovni okresu
• Jedním z priorit Sekce 5 Mládež pro další roky: Mladí lidé na venkově – NS MAS oslovena ke
spolupráci.
MPO
• počítá se zapojením MAS
• Jedna z variant dělení: ITI – velké projekty nad 200 mil. Kč, napřímo 5-200 mil. Kč, CLLD – do 5
mil. Kč
• Zvažují 2 přístupy pro MAS: a) grantové schéma nebo b) animace k voucherům
• Projekty pod MPO musí být inovativního charakteru. Rozdíl mezi podporou podnikání v PRV a
MPO – PRV – modernizace a pořízení strojů, MPO – projekty s inovačním prvkem
3. Úvěr pro financování pozice manažera tvorby strategií a Smlouvy o využití služeb MAS pro
zpracování strategií pro obce
Manažerka informovala přítomné členy o stavu smlouvy o využití služeb MAS pro zpracování strategií
obcí. U svazku (SOK) bude vyhlášena veřejná zakázka.
Proběhla schůzka s pí Mgr. Janou Renzovou – manažer tvorby strategií
- termín nástupu 1.7.2019. Pro bezproblémové financování pozice bude sjednán úvěr (termín
schůzky k úvěru – červen 2019).
Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)
4. Smlouva s PK – Malý Leader, termín výzvy
Přítomní byli informování o výzvě Malý Leader, kterou MAS plánuje vyhlásit 15.6.2019 – 15.7.2019.
5. Termíny hodnocení – PRV, OPŽP
Představenstvo bylo informováno o právě probíhajícím hodnocení projektů PRV a OPŽP. V červnu
bude ukončena výzva IROP (30.6.2019), OPZ + Malý Leader budou ukončeny 15.7.201 a 31.7.2019.
Předběžný návrh na programový výbor poslední týden červen a 1. týden červenec a poté cca 3 týden
v červenci 2019.
1. Podmínky spolupráce s projektovým manažerem pro žádost do výzvy Inkluzivní vzdělávání
v SVL II
Připravuje se další schůzka k Projektu pro školy na 6.6.2019. Představenstvu byl předložen návrh na
zpracovatele projektové žádosti do výzvy. Představenstvo schvaluje navrženého zpracovatele
projektové žádosti do výzvy inkluzivní vzdělávání SVL II – Bc. Petr Bittner (speciální pedagog). V této
souvislosti byli členové informování o přípravě žádostí obcí a měst: Luže, Skuteč, Hrochův Týnec,
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Chrast a Rosice do Dílčí vzdálené podpory (DVP) na základě, které budou-li úspěšně schváleny, bude
ve spolupráci s MAS připraven MPI (místní plán inkluze) a následně podána výše zmíněná žádost.
Nyní probíhá mapování aktuálního stavu komunit v uvedených obcích. Matěj Zelinka konstatoval
situaci ve Skutči, kde v rámci fotbalového klubu působí přes 50 členů (přípravka, mladší a starší žáci) –
z toho 4 sv (Vietnamci a Romové)
Dále byli členové informováni o stavu projektu PSS (Plánování sociálních služeb), s tím, že i když byla
přislíbena nebyla nakonec vyhlášena výzva na implementační aktivity. MAS hledá alternativní řešení,
pokud by mohla přesunout část alokace na sociální začleňování, jednalo by se o způsob dokončení
realizace naplánovaných aktivit.
Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)
6. Seminář pro NNO – připomínka
Na základě spolupráce s Teritoriálním paktem zaměstnanosti je pro zástupce zájmových
a neformálních organizací z území připraven bezplatný seminář na téma práce s MS Office, Google
Ads, Google tabulky, formuláře, dokumenty, Google Disk a další. Na základě zájmu účastníků mohou
navazovat i online kurzy a další spolupráce.
Termín konání je 28.5. 2019. Bližší informace a možnost přihlášení jsou zveřejněny na webu MAS
a byly zaslány e-mailem.
7. Kontrola VZP a plánovaná kontrola IROP
Přítomní byli informování o již proběhlé kontrole VZP i o jejím kladném výsledku. Kontrola IROP
procesu hodnocení na MAS proběhne během července a srpna.
8. Informace o projektu „Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu“
Dále byli přítomní informováni o úspěchu projektu „Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v
regionu“, který byl vybrán jako příklad dobré praxe OPZ v rámci ČR.
9. MAP II
Manažerka informovala o změně koordinátora v projektu MAP II, kde bude novým koordinátorem
Ing. Denisa Kolářová.
10. Členské příspěvky – navýšení od 1.9.2019
Předsedkyně představenstva navrhla navýšení členských příspěvků pro obce na 10,- Kč/os od
1.9.2019. Na základě tohoto rozhodnutí bude připraveno doúčtování za rok 2019.
Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)
11. Stav OP, Komunitní centra, OPŽP, jiné
Manažerka informovala o stavu výzvy OPŽP, SC 4.4 Sídelní zeleň a o možnosti znovu vyhlášení této
výzvy na podzim 2019 a její zůstatkové alokaci. Dále informovala ohledně podzimních výzev IROP (pro
komunitní centra, sociální služby, sociální bydlení).
12. Závěr
Představenstvo se shodlo na příštím termínu setkání během posledního týdne v červnu 2019 z důvodu
konání Programového výboru, o kterém budou členové včas informováni.
Setkání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
V Luži dne 27. 5. 2019
Zapsala: Bc. Michaela Kotyková
Ověřil: Ing. Petr Schejbal
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Usnesení č. 6/2019
Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 27. 5. 2019 v Luži
Představenstvo schvaluje:
2. Úvěr pro financování pozice manažera tvorby strategií a Smlouvy o využití služeb MAS pro
zpracování strategií pro obce
3. Členské příspěvky – navýšení od 1.9.2019
4. Podmínky spolupráce s projektovým manažerem pro žádost do výzvy Inkluzivní vzdělávání
v SVL II

Představenstvo bere na vědomí informaci o:
1. Informace o stavu vyjednávání nového období
2. Smlouva s PK – Malý Leader, termín výzvy
3. Termíny hodnocení – PRV, OPŽP
4. Seminář pro NNO – připomínka
5. Kontrola VZP a plánovaná kontrola IROP – červenec, srpen 2019
6. Informace o projektu „Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu“ byl vybrán jako
příklad dobré praxe z OPZ
7. MAP – změna koordinátora
8. Stav OP, Komunitní centra, OPŽP, jiné
9. Výzva Malý Leader – 15.6.2019 – 15.7.2019

V Luži dne 27.5. 2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková
Ověřil: Ing. Petr Schejbal

