Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Podpora činnosti spolků, zranitelnost obcí, novinky v IROP
Do 6.výzvy PRV, zaměřené na občanskou vybavenost obcí a podporu činnosti spolků bylo
podáno 22 žádostí a aktuálně probíhá proces hodnocení na MAS. Mezi záměry najdeme
mobilní vybavení pro kulturní či spolkové akce, úpravy veřejných prostranství obcí, vybavení škol,
hasičů i služeb pro obyvatele – obchody apod.
Téma energetické soběstačnosti se stalo více aktuálním, než bychom si přáli, kancelář
monitoruje postupně otevírané možnosti, abychom co nejdříve našli prostředky na zmapování
potřeb území a věděli, nejen jakými cestami můžeme např. snižovat emise skleníkových plynů,
ale abychom také co nejdříve měli k dispozici analýzu zranitelnosti našich obcí a měst vůči
negativním dopadům změny klimatu, protože díky ní budeme znát nejvíce zranitelné oblasti
našeho života včetně zranitelných skupin obyvatel a pak můžeme připravovat vhodná
adaptační opatření, která díky společnému postupu mohou být hlavně pro malé obce
dostupnější.
Stále pokračuje síťování zájemců i odborníků v Platformě pro komunitní energetiku (PKE
SKCH), kontaktní formulář, knihovnu a zajímavé odkazy k tématu najdete na našem webu pod
stejným názvem. Avízované setkání je vzhledem k aktuální situaci přesunuto na duben.
Řídící orgán IROP vydal v posledních dnech stanovisko, které umožňuje příjemcům a žadatelům
tohoto operačního programu v případě potřeby přispět výstupy svých projektů k řešení migrační vlny.
V našem území se jedná o oblast sociálního bydlení, komunitních center, škol a infrastruktury pro
integrovaný záchranný systém.

Intenzivně pokračuje i příprava nového období, ve kterém bude kladen ještě větší důraz na
animační činnost, přípravu projektů v území a spolupráci se žadateli a vysokou připravenost
projektů. Významně se mění způsob hodnocení žádostí na MAS, neboť soulad se strategií
CLLD, a tedy přínos záměru pro rozvoj území, bude posuzován orgány MAS před podáním
žádosti do monitorovacího systému MS 21+ a v případě nesouladu nelze o prostředky
přidělené MAS vůbec žádat.
Priority MAS SKCH jsou nyní 4. První z nich se týká Revitalizace veřejných prostranství –staveb
krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí,
návsi, uliční prostory, sídliště… Příkladem může být
„Revitalizace náměstí vč. výměny nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování vody,
výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení s prvky SMART řešení“, nelze tedy podpořit
„projekt izolovaně řešící pouze vegetaci nebo srážkovou vodu apod.“
O dalších prioritách-vzdělávání, hasiči a cestovní ruch budeme informovat v dalších vydáních
a vše také najdete na webu MAS v sekci IROP+.
Sledujte naše aktivity na webech https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/ -nově
informace o vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – a také facebooku
https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

