ZÁPIS z jednání rozšířeného jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 22.11.2021 od 17:30 hodin (on-line)
Přítomni: viz. prezenční listina v kanceláři MAS
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aktuální stav příprav 2021-2027
priority v IROP a návrh rozdělení alokace MAS SKCH
informace ke Čl. 2o –PRV (Program rozvoje venkova) – sběr záměrů
koncepce sociálního začleňování OPZ+ (Operační program zaměstnanost+)
Program obnovy venkova (POV) a potřeby obcí v OPŽP (Operační program Životní prostředí)
komunitní energetika
zvyšování konkurenceschopnosti, vysokorychlostní internet
závěr.

Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva,
Jednání bylo zahájeno v 17:35 h.
Uvítání a představení programu,
Předsedkyně přivítala všechny účastníky rozšířeného představenstva, následně byl představen
program. Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: H. Kubičková,
Ověřovatel: V. Pešinová.
Podrobné informace k projednávaným bodům najdete v prezentaci z jednání na webu MAS.

2. Aktuální stav příprav 2021-2027
Schválená Koncepční část bude překlopena do nového monitorovacího systému, dalším krokem je
příprava programových rámců (alokace, indikátory, připravenost). K jejich přípravě probíhají
konzultace záměrů. Programové rámce musí být připraveny do prosince 2021/ledna 2022. Chod
kanceláře MAS bude nově financován z Operačního programu Technická Pomoc – OPTP (rozdělení
alokace bude na základě vzorce: základ, počet obcí, rozloha území, počet obyvatel, bonus na
administraci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), Operačního programu Technologie a
aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)).

3. Priority v IROP a návrh rozdělení alokace MAS SKCH
Programový rámec IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) je připravován na základě
sběru záměrů, dalšími podmínkami je především splnění parametrů operačních programů,
prvožadatelství v MAS, míra připravenosti, velikost záměru k poměru alokace MAS. MAS dosud
zohledňovala následující kritéria, která hodnotí přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD
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v souladu s podstatou integrovaného nástroje územní dimenze. Přítomní hlasovali formou online
ankety, které kritérium považují za nejdůležitější a shodli se na návaznosti projektu na jiné projekty
nebo aktivity a velikost obce, v níž je projekt realizován.

Na základě dosud známých informací (zaslané záměry na MAS, splnění podmínek operačních
programů, míra připravenosti a předpokládaná výše alokace 28-30 mil. Kč) je navrženo rozdělení
celkové alokace IROP (odhadem 30 mil Kč) následně:
•
•
•
•

Veřejná prostranství 7,5 mil Kč
Hasiči 7,5 mil Kč
Vzdělávání 7,5 mil Kč
Cestovní ruch 7,5 mil Kč

Představenstvo schvaluje návrh rozdělení alokace MAS SKCH v IROP
Hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

4. informace ke Čl. 2o – PRV (Program rozvoje venkova) – sběr záměrů
Prioritou je podpora činnosti spolků. V rámci čl. 20 byly připomenuty podmínky čerpání v rámci
přechodného období, přičemž do 15.12.2021 musí být zřejmé, zda obec bude čerpat v souladu
s pravidly PRV – připravenost, dokumentace a soulad se strategickým dokumentem. Projekty ke
konzultaci mohou být podávány všemi komunikačními kanály. Aktuálně je připraveno 19 z 23 záměrů,
je možné zajistit přípravu žádosti za cca 2 tis. Kč
Představenstvo schvaluje, že pokud záměry projektů zaslané ke konzultaci na MAS do 15.12.2021
(abychom ověřili způsobilost) nebudou v požadované výši a dle podmínek OP, bude umožněno
navýšení záměrů tak, aby byla alokace dočerpána.
Hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

5. Koncepce sociálního začleňování OPZ+ (Operační program zaměstnanost+)
Přítomným byl představen návrh zaměření „klíčového projektu“ MAS OPZ+. Podstatou je zajistit
pokračování současných aktivit – asistent prevence soc. vyloučení, podpora komunitní práce,
pokračování dialogu místních aktérů (PAPLA, pracovní skupiny zástupců soc. služeb a obcí),
prorodinné aktivity (tj. komunitní tábory) apod. Vzhledem k předpokládaným prostředkům bude
třeba aktivity na podporu zaměstnanosti řešit individuálním projektem.

6. Program obnovy venkova (POV) a potřeby obcí v OPŽP (Operační program Životní
prostředí)
Pro informaci ostatních bylo upřesněno, že MAS podá v prosinci 2022 do Programu obnovy venkova
ve výši přislíbených 200 tis. Kč na podporu lokální produkce v území. Prostředky budou využity na
nákup stánku, zajištění související administrace a propagace formou kalendáře. Dále byl připomenut
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dotazník MAS k zájmu o energetická řešení veřejných budov. Dotazník zájem v území potvrdil,
nicméně bylo zdůrazněno, že musí jít o komplexní řešení ideálně pro více budov. Záměry je možné
stále zasílat kanceláři MAS.

7. Komunitní energetika
Aktuální informace v této oblasti sdělil starosta Hrochova Týnce, který se zúčastnil listopadového
semináře Národní sítě MAS. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webu NS MAS
http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ENERKOM/.

8. zvyšování konkurenceschopnosti, vysokorychlostní internet
V oblasti OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byl připomenut aktuální sběr záměrů
z území MAS v rozmezí 200 tis – 2 mil. Kč. Na základě konkrétního zájmu MAS podá žádost o
schválení programového rámce. Přítomni byli vyzváni, aby informaci předali do území a zájemci
kontaktovali kancelář MAS nejdéle do 15. prosince. Předpoklad čerpání je jaro/léto 2022.
Předpokladem pro tuto oblast je také zajištění vysokorychlostního internetu (VRI). Dostatečná
rychlost je významným faktorem pro udržení především mladé generace na venkově. Záměry obcí je
možné konzultovat s koordinátorem rozvoje VRI Tomášem Krátkým a v případě zájmu, je možné
připravit setkání pro území MAS.

9. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19:00.

Usnesení č. 09/2021 představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 22. 11. 2021
Představenstvo schvaluje:
1.
2.
3.

program, zapisovatel (H. Kubičková), ověřovatel (V. Pešinová)
návrh rozdělení alokace MAS SKCH v IROP
pokud záměry projektů zaslané ke konzultaci na MAS do 15.12.2021 nebudou v požadované
výši a dle podmínek OP, bude umožněno navýšení záměrů tak, aby byla alokace dočerpána

Představenstvo bere na vědomí:
1.

informace o aktuálním stavu příprav a vyjednávání na období 2021-2027
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3.
4.
5.

informace o komunitní energetice

informace k potřebám obcí v OPŽP
informace k přípravě projektu MAS – koncepce OPZ koncepce sociálního začleňování

6.

informace k zvyšování konkurenceschopnosti

7.

jako nejdůležitější preferenční kritéria – Návaznost projektu na jiné projekty nebo aktivity a
velikost obce, v níž je projekt realizován

Hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

V Luži dne: 22. 11. 2021

Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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