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Program pro rozšířené jednání představenstva MAS
• aktuální stav příprav 2021-2027
• priority v IROP a návrh rozdělení alokace MAS SKCH
• informace ke Čl. 2o – PRV – sběr záměrů, vazba na ŽoZ
• Koncepce sociálního začleňování OPZ+
• POV a potřeby obcí v OPŽP
• komunitní energetika
• zvyšování konkurenceschopnosti, vysokorychlostní internet

Schválena Koncepční část – nový systém + příprava
programových rámců - nový monitorovací systém
Příprava programových rámců prosinec/leden2022 – alokace,
indikátory, připravenost

PRV – Přechodné období, Čl. 20

Novinka OP TAK – sběr typových aktivit OPŽP – komplexní řešení
energetických úspor
OPTP – návrh vzorce na MAS, navrhujeme zohlednit tyto
parametry: základ, počet obcí, rozloha území, počet obyvatel,
bonus na administraci OP ŽP, OP TAK

Aktuální
informace

IROP – příprava programového rámce
Kritéria MAS:

zasláno do Sběru záměrů
splnění podmínek OP
prvožadatel v MAS
míra připravenosti + velikost záměru
přednost malé obce, místní části

MAS dosud zohledňovala kritéria, která hodnotí přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD
v souladu s podstatou integrovaného nástroje územní dimenze:
•
•
•
•
•

Realizace projektu má přínos pro další subjekty v území MAS.
Projekt zohledňuje více cílových skupin
Návaznost projektu na jiné projekty nebo aktivity
Velikost obce, v níž je projekt realizován (dle aktuálního dokumentu ČSÚ)
Finanční náročnost projektu-spravedlnost do území

IROP – příprava programového rámce
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
HASIČI
VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH
– novinka, priorita 2021-2027, kulatý stůl, ODM.
Doprava – cyklostezky – spolupráce se svazky obcí

IROP – HASIČI
Požadované záměry celkem 26 mil. Kč
technika -14 mil. Kč, nádrže ( 8 mil. Kč, 3 projekty), zbrojnice 12 mil. Kč
KLÍČOVÉ PARAMETRY
• Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR
• Normativ vybavení pro výkon činností HZS ČR a jednotek SDH obcí
• U nádrže budou muset být dodrženy podmínky např. ve vlastnictví obce, zajištěný
průtok a odtok povrchové vody atd.

Návrh: max 10 mil. Kč - 5 mil. Kč zbrojnice a 5 mil. Kč na vybavení

IROP - vzdělávání
• Požadované záměry celkem za 24 mil - Kč,
• nově bude možné: rekonstrukce učeben neúplných ZŠ,
• zázemí pro školní družiny, školní kluby; školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),
• zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve
školách (např. kabinety);

• vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně
přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po
vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Návrh: 8 mil Kč., Ø velikost cca 1 mil. Kč, primárně podpora MŠ

IROP – veřejná prostranství
Evidujeme záměry za cca 29 mil (2 x po 10 mil – není vhodné přes MAS)
Veřejné prostranství – efektivní jsou projekty od 0,5 mil Kč
POZOR - KLÍČOVÝ PARAMETR
Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i
zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území.
Soulad s územní studií veřejného prostranství.
Příklad:
Revitalizace náměstí vč. výměny nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování vody,
výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení s prvky SMART řešení.

Návrh alokace MAS: max.6-10 mil.

IROP

IROP- cestovní ruch
Evidujeme 3 záměry za 7 mil Kč + záměr HT na návštěvnické centrum 50 mil Kč (+muzea a
památky 5 záměrů za 10,5 mil Kč + jeden záměr za 5 mil Kč)
:

budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační
plavbu);
budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
propojená
otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; rekonstrukce
stávajících a budování nových turistických informačních center.
Evidujeme 3 záměry za 7 mil Kč + záměr HT na návštěvnické centrum 50 mil Kč

Návrh: parkoviště, odpočívadla, soc. zařízení cca 7 mil. Kč

Pokud zůstane alokace
• Cyklostezka-IROP – sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a
služby, to nejsou – Horka Chrast (Prosetín Mrákotín - chybí
částka)
V každém projektu, v obci do 40 tisíc obyvatel = Karta souladu projektu s principy udržitelné
mobility.
Např. Pracovní tým doprava – řešila se kritéria chodníků a cyklostezek – požadavek na intenzitu
dopravy a nehodovost, audit bezpečnosti – u CLLD nám to přijde nadbytečné a pro ryze vesnické
projekty diskriminační – NS MAS rozporuje.
Cyklotrasa nebo cyklostezka musí prokazatelně propojovat místa bydlení s místy, kde se poskytují
služby, resp. je škola nebo jsou pracovní příležitosti. Je třeba prokázat hlavní funkci onoho
dopravního spojení.

IROP – rozdělení alokace
• Veřejná prostranství 7,5 mil Kč
• Hasiči 7,5 mil Kč
• Vzdělávání 7,5 mil Kč
• Cestovní ruch 7,5 mil Kč

30 mil. Kč

PRV –přechodné období
Priorita - podpora činnosti spolků (jinde nelze)
Výzva PRV - stav záměrů (z 23 obcí připraveno 19 záměrů)

Přípravu žádosti v případě zájmu zajistí MAS - cca 2 tis. Kč
Alokace – čerpání v rámci Fiche č. 6
Připravenost, dokumentace a soulad se strategickým dokumentem

PRV –přechodné
období
PRV –přechodné
období
• Čl. 20 od 16.6.2020 / Setkání k čl. 20 - veřejný sektor MAS SKCH, z.s.

• Nabídnutá alokace 3 581 800,- Kč.
• Minimální hranice pro žádost = 200 000,- Kč (160 000,- Kč
dotace + 40 000,- Kč spoluúčast pro žadatele) /dotace = 80%
• Stav: Ne všechny obce mají jasno, proto stěžejní kritérium je jasný
(zaslaný) záměr a připravenost požádat. Setkání proběhlo 15.6.2021
a dotazník byl otevřen 30.7.2021 + individuální konzultace.

PRV –přechodné období
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.

Každý záměr musí:
1. být uveden ve strategickém dokumentu obce
2. schválen zastupitelstvem/radou (vazba na rozpočet)
3. splňovat požadavky OP – způsobilost
4. v případě potřeby mít stavební povolení
5. splňovat minimální alokaci

OP Zaměstnanost –OPZ+
• MAS = NOSITEL PROJEKTU = zaměření projektu a způsob jeho realizace je na nastavení každé MAS
SUBJEKTY V ÚZEMÍ = PARTNEŘI PROJEKTU / DODAVATELÉ AKTIVIT
Předpoklad schválení OPZ+ ze strany EU je cca květen 2022, výzva cca září 2022, zahájení realizace leden
2023. MAS-konzultace programového rámce-prosinec 2021/leden2022

• Kompetence MAS:
• Tvorba akčního plánu strategie (AP) - pod akčním plánem budou uchyceny max. 2 projekty MAS = obsahuje
konkrétní aktivity partnerů v území zacílené na práci s konkrétní cílovou skupinou, výši výdajů na jednotlivé
aktivity nebo také klíčový projekt MAS

• MAS musí min. 30 % z přímých nákladů 1 projektu realizovat vlastními silami
• Řízení a koordinace projektu v průběhu jeho realizace = koordinátor projektu
• Evaluace akčního plánu a evaluace projektu

OP Zaměstnanost –OPZ+
Klíčový projekt MAS SKCH CLLD v rámci PR OPZ+

Pokračujeme v současných aktivitách sociální začleňování - APSV, komunitní práce, prorodinné
aktivity + zaměstnanost (individuální projekt)
•
•
•
•

klíčová role terénního pracovníka (Asistent prevence sociálního vyloučení)
udržení nastaveného dialogu místních aktérů –PAPLA, pracovní skupiny
odborná podpora sociálních pracovníků MěÚ Skuteč, Chrast a Luže
podpora pečujících osob, komunitní sociální práce v obcích, prorodinné aktivity (letní tábory)

cílové skupiny projektu – sociální pracovníci, rodiče, děti a mládež, senioři, osoby sociálně
vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, pečující osoby, osoby znevýhodněné
zdravotním postižením

alokace projektu 10 mil. Kč, 2 etapy –zohledněna úspěšnost čerpání

OP Zaměstnanost –OPZ+

POV - PK
Priorita: posílení lokální produkce
Žádost MAS-prosinec, 200tis. Kč (70%x30%)
Nákup stánků + DPP pro administraci, propagace, kalendář

OP životní prostředí
CLLD komplexní energetická řešení veřejných budov - průzkum záměrů

Potřeby:
Nutnost provedení inventarizace (i pasportu) zeleně celých správ. území, z toho návazné další potřeby.
Dále obnova starých polních cest, výsadba ovocných dřevin.
Často obce uvažují zřídit komunitní kompostárnu.
Nedosažitelné a potřebné jsou komplex. pozemkové úpravy –seminář?

Komunitní energetika ENERKOM
Klíčové dokumenty Platformy:
1.REScoop Komunitní energetika: praktický průvodce
2.Projekt VENUS = Vize ENergeticky Úsporného regionu (MAS Opavsko)
3.Prezentace REScoop ze školení Energetické komunity: přenos know-how do ČR
4.Prezentace Jiřího Krista „Aktuální situace v podpoře vzniku Energetických komunit ze strany MAS“ (25.10.2021)

Další dokumenty:
•CSOP (Plán vlastnictví spotřebiteli) pro obnovitelné zdroje energie
•CSOP financování, vhodný nástroj pro všechny. Prezentace Anny Francové (Frank Bold)
•Seminář SEMMO Energetická společenství (říjen 2021)
Energetická společenství v EU (REScoop)
Německo, Essen: energetické společenství a model financování (Mirco Sieg)
Itálie, Susa Valley: energetické společenství a model financování (Sara Torabi)
Energetická společenství v České republice a výhled do budoucna (Miroslav Šafařík)
Naši partneři
REScoop Green Dock Fank Bold European Climate Foundation

OP TAK
Priorita 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
SC 2.1 – Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a vytváření
prac. míst v MSP, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury,
pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP
a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a
automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.
Podpora bude realizována v režimu CLLD se zapojením MAS, a to zejména s cílem
identifikovat lokální problémy a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory
především pro MAS na venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele.

OP
TAK
 Pořízení obousměrně propojitelných výrobních technologií, strojních souborů a zařízení,
robotizovaných linek

 Implementace celopodnikových, výrobních a manažerských informačních systémů a zajištění
potřebné infrastruktury (včetně HW)
 Digitalizace skladovacích a manipulačních technologií včetně implementace WMS systému

Vysokorychlostní internet

Implementace CLLD v OPŽP
pro oblast komplexních
energetických řešení
veřejných budov (udržitelných
budov)?

