ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ
PROGRAMOVÉHO VÝBORU PER ROLLAM
MAS Hradecký venkov dne 14. března 2021

Hlasování Programového výboru per rollam se konalo z důvodu nouzového stavu spojeného
s Covid-19.
Body k jednání:
1. PRV
2. Partneři MAS
3. Informace k SCLLD

1. PRV
Máme možnost u PRV zbývající finanční prostředky ze všech Fichí přesunout do jedné a
vyhlásit výzvu. Průzkumem z území byla zjištěna připravenost projektů na rekreační aktivity
pro širokou veřejnost, které jsou v této době velmi potřebné. Členům Programového výboru
byla zaslána Výzva č. 7 Programu rozvoje venkova, Fiche Neproduktivní investice v lesích a
Interní postupy Místní akční skupiny Hradecký venkov pro Programový rámec Programu
rozvoje venkova. Dokumenty byly pro projednání schváleny.
USNESENÍ PV 1:
PV schvaluje Výzvu č. 7 Programu rozvoje venkova, Fiche Neproduktivní investice v lesích a
Interní postupy Místní akční skupiny Hradec venkova a pověřuje Janu Štěpánkovou pověřuje
vedoucí manažerku Janu Štěpánkovou vyhlášením výzvy a schválením případných změn či
doplnění dle požadavků ŘO.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení bylo schváleno.

2. Partneři MAS
Byly podány nové žádosti o partnerství MAS - JUDr. Pavel Staněk, právnická osoba, pan Miloš
Burianec, fyzická osoba podnikající, paní Blanka Jankovská, fyzická osoba. Konstatujeme, že
celkový počet členů MAS se navýší ze 44 na 47, přičemž zájmové skupiny i veřejný sektor
jsou zastoupeny dle podmínek standardizace.
USNESENÍ PV 2:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje přijetí partnerů JUDr. Pavel Staněk, právnická osoba, pan
Miloš Burianec, fyzická osoba, paní Blanka Jankovská, fyzická osoba. PV pověřil vedoucí
manažerku Janu Štěpánkovou k podání změny Strategie a k případným dalším doplněním dle
požadavků ŘO.

HLASOVÁNÍ: PRO:

7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam bylo usnesení schváleno.

3. Informace k SCLLD
Byla podána a schválena zpráva o plnění strategie ISg za období 07-12/2020
Byla podána a schválena žádost o změnu Strategie pro IROP – Finanční plány
Byla podána a schválena žádost o platbu za rok 2020 – celkové výdaje jsou 1 435 182,60,
dotace činí 1 363 423,47. Náš podíl 5 % byl uhrazen z členských příspěvků. Za rok 2020
byly vybrány příspěvky ve výši 203 000,- Kč.

-

PRV – u výzvy č. 6 (Zemědělci a Pozemkové úpravy) mají všichni žadatelé podepsanou
dohodu se SZIF a 3 projekty mají již podanou i žádost o platbu. Průběžně u nich probíhají
kontroly realizace.
IROP – výzva č. 8 Školy – Projekty žadatelů Libčany a Lhota pod Libčany jsou zrealizované,
budou se během krátké doby podávat žádosti o platbu
IROP – výzva č. 9 Komunitní centrum - Projekt je v realizaci, jsou provedeny instalace ve
vnitřních prostorách, v březnu budou dodány okna a dveře. Reálný termín dokončení včetně
venkovních úprav je říjen 2020.
IROP – výzva č. 10 Bezpečnost dopravy – Libčany chodník je zrealizovaný, Sadová přechod
pro chodce začíná realizovat teď v březnu. Praskačka má realizaci až v roce 2022.
OPZ – Ke konci roku 2020 se podařilo po dlouhých jednáních uvolnit u ŘO zbývající finanční
prostředky pro projekt v zásobníku Komunitní práce v obci Hořiněves, který se mohl začít
realizovat.
Projekt Podpora komunitní práce v Hněvčevsi – projekt se realizuje, akce pro veřejnost se
organizují i v této době.
Komunitní sociální práce na venkově – klíčový projekt MAS – zaměstnankyně projektu
navštívily obce v Mikroregionu urbanická brázda a v mikroregionu Nechanicko. V současné
době jsou aktivity přizpůsobovány současné situaci, např. spolupráce s obcemi a místní
komunitou (realizace aktivit vycházejících ze zpracovaného plánu):
•
•
•
•

spolupráce s cílovými skupinami – sociální práce, poradenství, jednání s úřady a
dalšími organizacemi;
spolupráce se samosprávami – poradenství, pomoc přímo v obci;
přednášky, workshopy;
setkávání zástupců samospráv, obcí II. a III. typu, krajského úřadu a dalších organizací
působících v regionech Urbanická brázda a Nechanicko.

Získané znalosti a podklady z těchto projektů budou využité při zpracování akčního plánu
SCLLD pro OPZ+. Plán bude pokrývat celé území, proto budou šetření probíhat i na území
mikroregionu Hustířanka a ve městě Smiřice a jeho okolí.
USNESENÍ PV 3:
PV schvaluje vypracování Akčního plánu SCCLD pro Operační program Zaměstnanost+ a

pověřuje vedoucí kanceláře Janu Štěpánkovou k zpracování.
HLASOVÁNÍ: PRO:

7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam bylo usnesení schváleno.

V Nechanicích dne 14. 3. 2021.
Zápis provedla na základě hlasování členů Programového výboru per rollam Jana
Štěpánková.

