ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU
MAS Hradecký venkov dne 10. září 2020 od 14:00 hodin
v Kapli Zjevení Páně Smiřice

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
Úvod, zahájení zasedání
Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení
Schválení projektů z výzvy č. 9 MAS Hradecký venkov-IROP- Komunitní centrum
Standardizace MAS 2021+
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov
na období 2021+
6. Diskuze, usnesení, závěr

1.
2.
3.
4.
5.

1. Úvod, zahájení zasedání
Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana
Kuthanová, předsedkyně PV. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je
přítomno 6 členů PV. Poté seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a požádala
o doplnění programu o bod – Partneři MAS. Dále navrhla paní Janu Štěpánkovou
zapisovatelkou zasedání a pana Vladimíra Gabriela, zastupujícího Mikroregion urbanická
brázda ověřovatelem zápisu.
USNESENÍ PV 1:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje doplněný program dnešního zasedání, paní Janu
Štěpánkovou zapisovatelkou zasedání a pana Vladimíra Gabriela, zastupujícího Mikroregion
urbanická brázda ověřovatelem zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Partneři MAS
Paní Kuthanová informovala, že partner MAS AGROHELP s.r.o. odstupuje z členství v MAS,
neboť Ing. Luděk Homoláč Ph.D., který je novým představitelem společnosti je zároveň
partnerem MAS za Obec Stračov ve veřejné správě. Metodika stanoví, že: „Jedna fyzická
osoba nemůže zastupovat zároveň veřejný a soukromý sektor v orgánech MAS“ a z tohoto
důvodu je nezbytné odstoupení AGROHELP s.r.o. O členství v MAS projevil zájem partner Dr.
Ing. Jan Pešek, fyzická osoba. Paní Kuthanová konstatovala, že celkový počet členů MAS
zůstává 44, přičemž zájmové skupiny i veřejný sektor jsou zastoupeny dle podmínek
standardizace.
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USNESENÍ PV 2:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje odstoupení partnera Agrohelp s.r.o. a přijetí nového
partnera Dr. Ing. Jan Pešek, fyzická osoba.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení
Přítomní členové, kteří se budou podílet na hodnocení projektů z výzvy č. 9 MAS Hradecký
venkov-IROP- Komunitní centrum, podepsali Etický kodex.
USNESENÍ PV 3:
PV bere na vědomí, že všichni členové, podílející se na výběru projektů z výzvy č. 9 MAS
Hradecký venkov-IROP- Komunitní centrum, podepsali Etický kodex.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení projektů z výzvy č. 9 MAS Hradecký venkov-IROP- Komunitní
centrum
Paní Jana Kuthanová konstatovala, že v rámci výzvy č. 9 MAS Hradecký venkov-IROPKomunitní centrum byl přijat 1 projekt, který splnil kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
a prošel věcným hodnocením. Dále informovala, že členům PV byla doručena anotace
k projektu a zápis z jednání VK ze dne 27.8. 2020 jako podklad pro dnešní jednání. Výše
alokace na tuto výzvu je 3 500 000,- Kč.
Žadatel: Obec Hněvčeves
Projekt: KOMUNITNÍ CENTRUM HNĚVČEVES
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014696
Anotace projektu:
Projekt řeší vybudování Komunitního centra v obci Hněvčeves. Vytvoření prostoru pro konání
volnočasových, zájmových, vzdělávacích a dalších komunitních aktivit a služeb, včetně
sociálního a odborného poradenství při řešení nepříznivých sociálních situací občanů obce a
jejího okolí.
Přehled zdrojů financování v Kč
Celkové zdroje: 5 208 864,29
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 708 864,29
Celkové způsobilé výdaje: 3 500 000,00
Příspěvek Unie: 3 325 000,00
Podpora celkem: 3 325 000,00
Vlastní zdroj financování: 175 000,00
Na základě věcného hodnocení bylo žadateli přiděleno: 40 bodů
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Seznam projektů doporučených k financování

Žadatel

Obec Hněvčeves

Název projektu

KOMUNITNÍ CENTRUM
HNĚVČEVES

Věcné
hodnocení
– počet
bodů

Celkové způsobilé
výdaje

Příspěvek Unie

40

3 500 000,- Kč

3 325 000,- Kč

3 500 000,- Kč

3 325 000,- Kč

CELKEM

USNESENÍ PV 4:
PV schvaluje Seznam projektů doporučených k financování ve Výzvě č. 9 MAS Hradecký
venkov-IROP- Komunitní centrum na základě návrhu Výběrové komise v souladu s interními
postupy.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Standardizace MAS 2021+
Jana Kuthanová informovala o probíhající přípravě na nové programovací období 2021-2027
a o podání žádosti na Standardizaci MAS 2021+. Všichni starostové z našeho území byli
požádáni o potvrzení územní působnosti na další období. Území MAS se nemění, neboť všech
63 obcí zůstalo i nadále zařazeno v území.
Do nového programového období byly dle Metodiky pro standardizaci MAS upraveny zájmové
skupiny, které sdružují partnery MAS podle jejich převažující činnosti takto: veřejné služby;
volnočasové aktivity; veřejná správa/veřejný sektor; environmentální oblast (příroda a krajina,
ochrana ŽP); podnikání (obecně), cestovní ruch, zemědělské podnikání + lesnictví.
Paní Štěpánková informovala o průběhu uzavírání nových partnerských smluv pro partnery
MAS na další období 2021+.
USNESENÍ PV 5:
PV schvaluje 7 zájmových skupin (veřejné služby; volnočasové aktivity; veřejná správa/veřejný
sektor; environmentální oblast (příroda a krajina, ochrana ŽP); podnikání (obecně), cestovní
ruch, zemědělské podnikání + lesnictví) pro nové období 2021+ v souladu s Metodikou pro
standardizaci MAS. PV bere na vědomí uzavření nových partnerských smluv.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ PV 6:
PV schvaluje Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS na období 2021+ a pověřuje Janu
Štěpánkovou k jejímu podání a provedení případných úprav či doplnění dle požadavků
Řídícího orgánu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký
venkov na období 2021+
MAS Hradecký venkov připravuje novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hradecký venkov na období 2021+ (SCLLD) se společností CIRI – Centrum
investic, rozvoje a inovací Hradec Králové. Analytická část zahrnující socioekonomickou
analýzu, SWOT analýzu, Analýzu rozvojových potřeb bude zpracována do konce listopadu
2020. Jana Štěpánková informovala, jak probíhá komunitní projednávání s občany. Kancelář
MAS se zúčastnila Pouťového jarmarku v Libčanech dne 15.8.2020, představili jsme činnost
a diskutovali s občany 22.8.2020 v Nechanicích, 30.8.2020 v Hořiněvsi. Další setkání
plánujeme na území mikroregionu Hustířanka. Na těchto setkáních mimo jiné zjišťujeme
rozvojové potřeby území MAS. Průběžně je také realizován sběr projektů na našich webových
stránkách. Jana Štěpánková zdůraznila, že jsou tyto informace k připravenosti jednotlivých
projektů velmi podstatné a budou využívány k přípravě strategické části. Dále byl PV
informován záměru zřídit pracovní skupinu, která se bude aktivně podílet na zpracování
strategie.
USNESENÍ PV 7:
PV schvaluje práce na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hradecký venkov na období 2021+.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Diskuze, různé
V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.
Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 16 hodin.
V Nechanicích dne 16. 9. 2020

Zapsala: Bc. Jana Štěpánková

Zápis ověřil: Vladimír Gabriel,
zastupující Mikroregion urbanická brázda

Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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