Zápis
z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
dne 3. 5. 2022 v Heřmanově Městci
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Příprava valné hromady MAS
3. Hospodaření: aktuální stav
4. SCLLD – aktuální stav a realizace výzev
5. SCLLD 2021+ - příprava nového programovacího období
6. MAP II ORP Přelouč – aktuální stav a realizace
7. MAP III ORP Přelouč – aktuální stav
8. Akce, projekty, aktivity
9. Různé
_________________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 1
• Žádost o členství:
Základní škola Comenia s.r.o.: Bylany 7, 538 01 Bylany, IČ: 07154143 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
Přítomní jednomyslně schvalují přijetí nových členů, dle doložených žádostí o členství
Ukončeno členství na vlastní žádost:
SAZUS s.r.o. – IČ: 07597100 – Regionální výrobce
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. – IČ: 25978284 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
Aktuální stav členské základny 65 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 30 podnikatelských subjektů.

•

Přítomní byli informováni o výsledcích hlasování per rollam k věci:
Schválení Dohod o pracovní činnosti a Dohod o provedení práce k projektu MAP III ORP Přelouč
K bodu č. 2
• Termín Valné hromady 26.5.2021 od 16:00 hodin, Obecní dům Klešice
• Přítomní projednali program VH, který bude rozeslán.
K bodu č. 3
•

Předseda seznámil přítomné s aktuálním stavem celkového hospodaření, vč. jednotlivých projektů, viz příloha. Vše realizováno v
intencích schváleného rozpočtu. Přítomní schvalují aktuální stav čerpání rozpočtu 2022.
• Přítomní schvalují opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného
zajištění, a to dle nabídky KB, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.
• Proběhl audit Účetní závěrky hospodaření a Projektový audit SCLLD za rok 2021 – představenstvo bylo seznámeno s Dopis
z auditu s doporučeními pro organizaci a bere je na vědomí.
• Přítomní byli seznámeni s Výroční zprávou 2021, která bude rozeslána jako podklad pro VH.
• Přítomní schvalují Interní nařízení: Pravidla výběru dodavatele MAS ŽR, viz. příloha
K bodu č. 4
•

Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální
situace, každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody.
• Probíhající výzvy v roce 2022:
Program rozvoje venkova – 1. 3. – 31. 5. 2022 (pracovně označována jako PRV čl.20)
• Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 31. 12. 2021.
• Vydán zpravodaj na r. 2022–k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě
K bodu č. 5
• V současné době stále nejsou schváleny operační programy a aktivity, do kterých se bude moci MAS zapojit, jen obecný návrh
aktivit, které jsou průběžně sledovány
• Přítomní diskutovali o přípravných činnostech a prioritních oblastech na období 2021–2027.
K bodu č. 6
• Projekt MAPII ORP Přelouč (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení)
− Ukončena fyzická realizace k 30. 4. 2022
− Probíhá příprava Závěrečné zprávy o realizaci a Žádosti o platbu
− Schválena 8. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena zpráva o realizaci za období 1. 7. – 31. 12. 2021.
− Realizace aktivit proběhla dle plánu, viz informatorium k 1.3.2022. Poslední akce se uskutečnila 7. 4. výjezdní pracovní
seminář pro zástupce škol do Žďáru n. S.

•

Projekt MAPII ORP Chrudim
− Aktivity probíhají, dle plánu, realizace do 31. 8. 2022
• Projekt MAPII ORP Pardubice
− Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme informováni o stavu realizace.
K bodu č. 7
Projekt MAPIII ORP Přelouč
•
Schválena Žádost o dotaci na MAP III, vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace od 1. 5. 2022 do 30. 11. 2023, celková
alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál. 12.5. Řídící výbor v Cholticích
K bodu č. 8
• Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS) Rozvoj lokální ekonomiky území - podpora propagace regionální produkce
− Žádost schválena Pk - snížena částka celkových nákladů na 200 000 Kč, dotace 140000,-Kč (70%).
− Přítomní byly seznámeni s ponížením aktivit v rámci realizace projektu ke schválené výši dotace.
• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2022 – opětovně vyhlášeno 1.5.2022, sběr žádostí do 31.5.2022
• Spolupráce se společností CEMEX Prachovice
− Akce pro zaměstnance v Prachovicích – 12.6.2022, účast 13 regionálních výrobců.
• Spolupráce s partnery
25.-27.5. MAS ŽR seminář na Šumavě (MAS Pošumaví)
TO Chrudimsko-Hlinecko – MAS ŽR zpracoval metodiku k vytvoření Stellplatzů. Využití pro obce, podnikatele.
• Lokální ekonomika: 7.3. proběhla certifikační komise, 1 nový produkt, celkově 44 výrobců
Nový web regionálních výrobců – www.zh-regionalniprodukt.cz + interaktivní mapa
• Praktikanti MAS ŽR – od 16.-27.5.2022, 1 student Gymnázia Pardubice
• Národní sít zdravých měst – 8.6. Valná hromada, 9.-10.6. vzdělávací bloky, Chrudim, účast pracovníků MAS
• Národní síť MAS ŽR – proběhla valná hromada 21. 4. 2022
• Střední článek vzdělávání – Město Chrudim zájem o pilotní subjekt pro další období, M. Chalupník informoval o aktuální stavu.
V případě vhodnosti bude prezentovat vhodnost zapojení se MAS ŽR.
K bodu č. 9
Přítomní debatovali o situaci ve školství – domácí vzdělávání, „papírové“ kapacity ZŠ neodpovídají skutečnosti, aj.

USNESENÍ:
Představenstvo jednomyslně schvaluje:
• Přijetí nového člena - Základní škola Comenia s.r.o.: Bylany 7, 538 01 Bylany, IČ: 07154143 – Celoživotní vzdělávání a
volnočasové aktivity
• Ukončení členství: SAZUS s.r.o. a Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
• Aktuální stav čerpání rozpočtu 2022
• Opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, a to dle
nabídky KM, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.
• Interní nařízení: Pravidla výběru dodavatele MAS ŽR
Představenstvo doporučuje ke schválení VH:
• Výroční zprávu MAS ŽR 2021
Termín představenstva bude upřesněn dle potřeby.
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.
Dne: 3. 5. 2022
Zapsal: K. Korejtková
Předseda: J. Blažek
Přílohy: Prezenční listina
Aktuální stav čerpání rozpočtu 2022
Interní nařízení: Pravidla výběru dodavatele MAS ŽR

