ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 21 03. 2022 od 16:30 hodin
Přítomni: viz. prezenční listina
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva,
Jednání bylo zahájeno v 16:30 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.

Hlasování přijatá per rollam
Informace o stavu Paktu starostů a primátorů
Žádost do výzvy 13/2021 SFŽP (Státního fondu životního prostředí)
Informace o výzvě M-EKIS (Energetická konzultační a informační střediska) na energetického
koordinátora
5. Informace o stavu Kotlíkových dotací
6. Přijetí nových členů
7. Informace k dotaci POV (Programu obnovy venkova) Pardubického kraje
8. Informace ke stavu výzvy č. 6 MAS – Program rozvoje venkova
9. Aktuální informace k novému programovému období – IROP
10. Národní a krajská síť MAS a termín valné hromady MAS SKCH
11. Ostatní
Hlasování: PRO (9), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: H. Kubičková, Ověřovatel:
V. Pešinová.

2. Hlasování přijatá per rollam
Přítomni byli informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“, a to o schválení:
a) návrhu rozdělení alokace MAS SKCH v IROP
b) pokud záměry projektů (Čl. 2o – PRV) 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
c) dokumentu Zpráva o realizaci strategie (ISg) za období 07/2021–12/2021
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d) vyhlášení 6. výzvy PRV (Fiche č. 6) s alokací ve výši 3 581 800 Kč
e) aktualizaci interních postupů PRV – „Způsob výběru projektů MAS, řešení střetu zájmu a
zaručení transparentnosti“
f) vstup MAS do iniciativy Pakt starostů a primátorů podle doporučení kanceláře Paktu starostů
a primátorů
g) posílení kapacit kanceláře MAS o odborníka na oblast energetiky a klimatických změn dle
projednaných podmínek
3. Informace o stavu Paktu starostů a primátorů
Aktuálně probíhají zastupitelstva obcí, kde dochází ke schvalování vstupu do iniciativy Paktu starostů
a primátorů. Očekává se, že postupně se zapojí více obcí v území. Aktuálně vstoupilo již 8 obcí. Více na
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

4. Žádost do výzvy 13/2021 SFŽP (Státního fondu životního prostředí)
Na základě připojení k Paktu je možné, aby MAS podala žádost do výzvy 13/2021 Státního fondu
životního prostředí. Čím více se zapojí obcí, tím bude nižší spolufinancování ze strany jednotlivých obcí
– výzvou je dáno 20% spolufinancování a na mzdy 50% spolufinancování. Žádost bude ve výši cca 1,5
mil. Kč (400 tis Kč spolufinancování celkem). Spolufinancování bude splatné jednorázově v roce 2023
nebo na dvě části, a to v roce 2023 a 2024. Cílem je zajištění prostředků na společné zpracování Akčního
plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) a
koordinačního energetického odborníka. Rozsah dokumentu není pevně dán, pouze je stanoven
minimální obsah. Způsob zpracování bude určen na základě dohody signatářů a podmínek výzvy.
Rámec studie SECAP byl rozeslán na obce k porozumění jejího významu dne 17. 1. 2022.
Předpokládaná realizace projektu 6/2022–12/2023. Další výzva se předpokládá na podzim.
Představenstvo schvaluje: podání žádosti MAS do výzvy 13/2021 Státního fondu životního prostředí
Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

5. Informace o výzvě M-EKIS (Mobilní – Energetická konzultační a informační střediska) a na
energetického koordinátora
V březnu se očekává otevření výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na mobilní energetická
střediska a na energetické koordinátory, konkrétně podporu poradenské a konzultační služby v oblasti
zvyšování energetické účinnosti, energetiky a propagaci individuálního a národního přínosu
energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. MAS připravuje
podání žádosti do těchto výzev, u kterých již teď víme, že zájem je vyšší než plánovaná alokace.

6. Informace o stavu Kotlíkových dotací
Do konce března je možná předregistrace žádostí o Kotlíkové dotace. Aktuálně je cca 15 zájemců
z území MAS. Kancelář zajišťuje předregistraci přednostně pro osoby z nízkopříjmových domácností a
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ve spolupráci s obecními úřady obcí MAS, viz https://www.masskch.cz/kotlikove-dotace/
Lemberková).

(pí

7. Přijetí nových členů
Představení žadatelů o členství:
• Denivková zahrada s.r.o., projekce, realizace a údržba veřejné a soukromé zeleně – Soukromý
sektor/Podnikání
• Bc. Vladimír Hrubeš, zemědělská činnost – Soukromý sektor/Podnikání
• Ing. Bc. Petra Vinterová, zemědělská činnost – Soukromý sektor/Podnikání
• STAVER Luže s.r.o. – občanská a bytová výstavba, rekonstrukce budov, nákladní autodoprava,
prodej materiálu stavebnin a instalatérské potřeby – Soukromý sektor/Podnikání
Představenstvo schvaluje vstup nových členů do MAS SKCH, z.s:
• Denivková zahrada s.r.o. - Soukromý sektor/Podnikání
• Bc. Vladimír Hrubeš – Soukromý sektor/Podnikání
• Ing. Bc. Petra Vinterová – Soukromý sektor/Podnikání
• STAVER Luže s.r.o. – Soukromý sektor/Podnikání
Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

8. Informace k dotaci Programu obnovy venkova Pardubického kraje (PK)
Očekává se, že dotace pro MAS bude snížena na cca 50 % CZV (celkových způsobilých výdajů) namísto
původních 70 % avizovaných ve výzvě, nebo dojde ke snížení počtu schválených projektů při stejné výši
dotace. Přítomni se shodli, že realizaci projektu zhodnotí na základě dubnového zastupitelstva PK.
9. Informace ke stavu výzvy č. 6 MAS – PRV (Program rozvoje venkova)
6. výzva PRV byla ukončena 10.3.2022 a bylo přijato celkem 22 žádostí, které jsou uveřejněny v tabulce
přijatých projektů (v souladu s interními postupy) na webu MAS SKCH, z.s. Nyní probíhá administrativní
kontrola a kontrola přijatelnosti. Na úspěšné čerpání této výzvy je vázáno přidělení dalších prostředků
z nového období. Předpokládány termín jednání programového výboru je 4.5. od 17:00.

10. Aktuální informace k novému programovému období – IROP
Byly představeny nové informace k podmínkám výzev IROP (Integrovaného regionálního operačního
programu), které ale dosud nejsou finální a stále dochází k jejich upřesnění. Došlo ke změně procesu
schvalování žádosti. Nejprve MAS zhodnotí soulad se strategií CLLD a bude konzultovat přípravu
žádostí, tyto žádosti budou předloženy na CRR. Výzva se očekává na jaře.
Aktuální informace jsou nově v záložce IROP+ na webových stránkách MAS:
https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/irop-1/ K nastavení indikátorů a úspěšnému čerpání přidělené
alokace bude zjišťován stav připravenosti záměrů.
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11. Národní a krajská síť MAS a termín valné hromady (VH) MAS SKCH
Zazněla informace o novém složení výboru národní i krajské sítě MAS –předsedkyní Národní sítě
Místních akčních skupin ČR byla 8.3.2022 Výborem zvolena předsedkyně MAS Hradecký venkov a
Jana Kuthanová a novým předsedou KS NS MAS Pardubického kraje byl zvolen Ing. Petr Vomáčka
(MAS Litomyšlsko o.p.s.). Více informací je k dispozici na http://nsmascr.cz/ a
http://pardubicky.nsmascr.cz/
Přítomni se shodli na termínu konání VH v úterý 10. 5. od 17:00 (volba výběrové komise, schvalování
výroční zprávy aj).
12. Ostatní
•

MAS bude moci vyhlašovat výzvy do OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost), alokace bude přidělena podle počtu obyvatel. MAS eviduje v databázi
20-25 záměrů, především je poptávka po SW (softwarových) řešeních. Výzva se očekává na
podzim. Postup hodnocení je zatím připravován přes kancelář MAS.

•

OP ŽP – vzhledem k tomu, že plánované nastavení ve vztahu k individuálním projektům není
pro CLLD výhodnější a musí se jednat o komplexní projekty v oblasti energetických úspor
(snížení energetické náročnosti), nepředpokládáme v této oblasti zájem členů, pokud nedojde
ke zlepšení podmínek.

•

Představenstvo bylo informováno o průběhu kontrol (zdravotní a sociální pojištění) – bez
závad. Během dubna bude realizován audit, po kterém bude podáno daňové přiznání.

•

Kancelář MAS připravuje klíčový projekt v OPZ+ (Operační program zaměstnanost).
Předmětem je pokračování stávajících projektů, kterým jsou Asistent prevence zdraví
(Romodrom), Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH a
podpora činnosti komunitní práce. Zvažují se opatření na podporu zaměstnanosti a začleňování
cizinců.

•

Letos končí podpora animace škol a v novém období s ní nastavení OP Technická pomoc
nepočítá. Plánováno je zařazení této činnosti do MAP 4, ve kterém zástupce nemáme. MAS
nabídne školám zajištění služby v případě, že se budou chtít podílet na spolufinancování (Ing.
Denisa Klimešová).

•

MAS dočerpává provozní prostředky. Očekáváme vyhlášení výzvy pro nové období na podzim
tohoto roku.

•

Proběhla diskuse nad ubytováním a pracovními příležitostmi pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.
Informace související se vzděláváním ukrajinských dětí jsou dostupné na
https://www.map2030.cz/pro-ukrajinske-deti/ukrajina-info/prirucka-pro-skoly-v-dobekatastroficke-udalosti-859cs.html Trvá zájem o zdravotní materiál a potraviny – MAS má
možnost přímé dodávky ve spolupráci s NS MAS.

Jednání bylo ukončeno v 17:50
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Usnesení č. 03/2022 představenstva/programového výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 22. 03. 2022
Představenstvo schvaluje:
1.

program

2.

podat žádost do výzvy 13/2021 Státního fondu životního prostředí

3.

vstup nových členů do MAS SKCH, z.s:
Denivková zahrada s.r.o. - Soukromý sektor/Podnikání
Bc. Vladimír Hrubeš – Soukromý sektor/Podnikání
Ing. Bc. Petra Vinterová – Soukromý sektor/Podnikání
STAVER Luže s.r.o. – Soukromý sektor/Podnikání

Představenstvo bere na vědomí:
1.
2.

rozhodnutí přijatá „per rollam“
informace o stavu Paktu starostů a primátorů

3.

informace o výzvě M-EKIS (Energetická konzultační a informační střediska) a na energetického
koordinátora

4.

informace o stavu Kotlíkových dotací

5.

informace k dotaci Programu obnovy venkova Pardubického kraje

6.

informace ke stavu výzvy č. 6 MAS – Program rozvoje venkova

7.

informace k novému programovému období

8.

informace k Valná hromadě Národní Sítě MAS a termínu valné hromady MAS SKCH

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)
V Luži dne: 23. 3. 2022

Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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