ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 26 10. 2021 od 17:00 hodin
Přítomni: viz. prezenční listina
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva,
Jednání bylo zahájeno v 17:05 h.
Uvítání a představení programu:
Předsedkyně přivítala všechny účastníky představenstva, byla zkontrolována usnášeníschopnost a
následně byl představen program ke schválení:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přijatá rozhodnutích „per rollam“
Stav vyjednávání 2021-2027
POV pro MAS
Česko-polská spolupráce
Komunitní energetika
Informace o konání kulatých stolů
IROP
Článek 20 PRV
Ostatní

Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: H. Kubičková, Ověřovatel:
V. Pešinová.
2. Přijatá rozhodnutích „per rollam“
Přítomni byli informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“, a to o schválení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

přihlášky nového člena do MAS SKCH, z.s.: Karel Kopecký
dokumentu „Zpráva o realizaci strategie (ISg)“
přihlášky nového člena do MAS SKCH, z.s.: obec Ostrov
přihlášky nového člena do MAS SKCH, z.s.: Vinary do MAS SKCH, z.s.
přihlášky nového člena do MAS SKCH, z.s.: EDDA, z. ú., do MAS SKCH, z.s.
Koncepční části SCLLD Chráníme svůj životní prostor II (Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s., na období 2021–2027)
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3. Informace ke stavu vyjednávání-2021-2027
Všechny OP jsou schváleny, alokace bude obdobná jako v předchozím období dle velikosti území a
počtu obyvatel. NS MAS stále vyjednává podmínky pro nové období. V IROP se předpokládají první
výzvy na jaře 2022, PRV – část alokace z nového období je již k dispozici (tzv. “přechodné období “ 3,5
mil). OPŽP – předpoklad, že MAS bude dávat doporučení k potřebnosti projektu v území. Novým
programem je OP TAK – technologie a konkurenceschopnost (velikost projektů 200 tis – 1 mil. Kč). V OP
Zaměstnanost by v rámci projektu MAS (nové pojetí OPZ pro MAS) měly pokračovat hlavně ověřené
aktivity – asistent prevence sociálního vyloučení, podpora komunitní práce, příměstské tábory, práce
na zkoušku apod..
4. POV pro MAS
Opět je možnost žádat o dotaci z POV, ale pouze ve výši 200 tis. Kč na rozvoj území MAS a podporu
regionálních výrobců (30 % musí být kryto z vlastní zdrojů MAS), přičemž až 20 % dotace může být
použito na režijní výdaje. Proběhla diskuze o přínosu regionální značky/nákupu stánku –
představenstvo se shodlo, že vhodnou podporou lokálních podnikatelů je možnost zapůjčení stánků,
které budou k dispozici přes MAS.
Představenstvo schvaluje záměr pořízení stánků na podporu lokálních producentů.
Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
5. Česko-polská spolupráce
Polská strana MAS oslovila s nabídkou případné spolupráce.
Zaslali dva návrhy projektů, doba projektu: asi 2 roky
I ) Stezka kulturních památek ("Szlakiem zabytków kultury“) - Cílem tohoto projektu je seznámení s
polskou kulturou ve střední Evropě, ve spolupráci s dalšími partnery z: České republiky, Slovenska,
Maďarska a Bulharska.
Hlavní činnosti: kulturní prohlídky, návštěva muzeí a kulturních míst důležitých z hlediska polské
kultury, přednášky, webináře, kulturní večery pro zlepšení spolupráce v oblasti kultury, umění a
společenských věd.
II) podobná myšlenka jako první téma, ale zaměřuje se na potravinovou kulturu středoevropských
zemí, které se do projektu zapojí - Středoevropské příchutě ("Smaki Europy Środkowej"). Během
kulturních prohlídek by byl uspořádán Food Cultural Evening - např. jeden týden v jednom městě, ale
každý den by byl speciálním večerem jídla typického pro jednu zemi (polský večer, český večer,
maďarský večer atd.) + prohlídky vybraných měst v každé zemi.
Představenstvo schvaluje zahájení česko-polské spolupráce a pro případné zapojení do projektu
upřednostňuje variantu partnerství projektu (ne žadatele).
Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
6. Komunitní energetika
Přítomní byli seznámeni se stavem vyjednávání v oblasti komunitní energetiky. Proběhla diskuze o
realizaci pilotního projektu na území MAS, který bude příkladem, jak více využívat obnovitelné zdroje
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energie. Nezbytné je vytvoření pracovního týmu (odborník na dané téma a zástupce za MAS), který
bude poskytovat jednotné odborné konzultace na území MAS SKCH (obcím, podnikatelům i občanům),
mimo jiné i s cílem stanovení vhodného obnovitelného zdroje energie (tj. energie vody, větru,
slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a
energie kapalných biopaliv). Jako vhodné se jeví propojit energetické záměry s řešením zpracování
odpadu. Pro potřeby NS MAS byl vyplněn za MAS SKCH dotazník. MAS bude dále získávat nové
informace k tématu. Energetické projekty budou podporovány s ohledem na zachování venkovského
rázu krajiny.
Představenstvo doporučuje pokračovat ve společném postupu v rámci MAS při přípravě nových
energetický řešení na území MAS SKCH.
7. Informace o konání kulatých stolů
Přítomni byli informování o konání a průběhu kulatých stolů, a to v těchto oblastech: sociálně
vyloučené lokality - Luže, priority v cestovním ruchu, RESAO a aktuální informace zemědělci a aktuální
informace pro školy vč. školských zařízení)
8. IROP
Byly představeny možné oblasti čerpání z IROP v novém období a základní informace: alokace pro MAS
SKCH cca 28 mil. Kč, 95% dotace, 5 let udržitelnost a požadavek na soulad nejen s rozvojovými plány
obce. Aktuálně kancelář MAS v rámci přípravy Programového rámce IROP zpracovává posbírané
záměry v území.
Představenstvo doporučuje konání rozšířeného představenstva (o další členy MAS SKCH) při
schvalování Programového rámce IROP.
9. Článek 20 PRV
Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení rozpočtu Programu rozvoje venkova, bude místní akční skupině
navýšena alokace o 3 581 800 Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel příslušné
strategie. MAS alokaci využije především na nově přidaný Čl. 20, který se týká občanské vybavenosti.
Představenstvo klade důraz na dostupnost dotace pro všechny obce, proto je předpoklad menších
projektů členských obcí za cca 200 tis. Kč, v případě zbylé alokace bude otevřena pro zemědělské i
nezemědělské podnikatele.
10. Ostatní
V květnu 2022 je plánována opět ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov dvoudenní exkurze – téma:
dobrá praxe v oblasti cestovního ruchu a komunitní energetiky a SMART řešení.
Jednání bylo ukončeno v 18:30.
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Usnesení č. 08/2021 představenstva/programového výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 26. 10. 2021
Představenstvo schvaluje:
1.

program

2.

záměr pořízení stánků na podporu lokálních producentů z dotace POV

3.

zahájit spolupráci v rámci česko-polské spolupráce a pro případné zapojení do projektu
upřednostňuje variantu partnerství projektu (ne žadatele)

Představenstvo bere na vědomí:
1.

informace o přijatých rozhodnutích „per rollam“

2.

informace ke stavu vyjednávání 2021-2027

3.

informace o konání kulatých stolů

4.
5.

informace k článku 20 PRV

Informace k plánované exkurzi

Představenstvo doporučuje:
1.

pokračovat ve společném postupu v rámci MAS při přípravě nových energetický řešení na
území MAS SKCH

2.

konání rozšířeného představenstva (o další členy MAS SKCH) při schvalování Programového
rámce IROP

Hlasování Pro (7), Proti (0), Zdržel se (0)

V Luži dne: 27. 10. 2021

Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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