Zápis
z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s,
dne 20. 9. 2021 v Heřmanově Městci
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Příprava valné hromady MAS a kandidátek na volby do orgánů pro období 2021-2023
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:
Péče o duševní zdraví, z.s.: Městský park 828, 537 01 Chrudim, IČ: 64242218 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
Přítomní jednomyslně schvalují přijetí nových členů, dle doložených žádostí o členství
Aktuální stav členské základny 68 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 33 podnikatelských subjektů.
• Přítomní byli informováni o výsledcích hlasování per rollam k věci:
− Schvaluje a doporučuje k financování následující žádosti o podporu v rámci 17. výzvy MAS–ŽR–IROP–Bezpečná a dostupná
doprava VI:
Obec Valy, projekt: Rekonstrukce části chodníku v ulici Veselská v obci Valy - 2. etapa, č.:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016437.
Město Přelouč, projekt: Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323, č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016471.
− PRV: Schválení Seznamu vybraných projektů a Seznamu vybraných projektů dle jednotlivých fichí
− Schválení Zprávy o plnění ISg Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2021
− Schválení podpisu smlouvy obnoveného revolvingového úvěru u Komerční banky
K bodu č. 2
• Termín Valné hromady 11.11.2019 od 17:00 hodin v Zámecké restauraci Choltice
• Přítomní projednali a jednomyslně schvalují návrh kandidátů do orgánů MAS pro období 2021-2023, viz. příloha. Členové
orgánů budou mít každý přidělenou oblast činnosti dle své odbornosti. Kandidátní listina bude zveřejněna před jednáním VH, kde
dojde k volbě orgánů.
• Dále přítomní projednali program VH.
K bodu č. 3
•

K. Korejtková seznámila přítomné s aktuálním stavem celkového hospodaření, vč. jednotlivých projektů, viz příloha. Vše
realizováno v intencích schváleného rozpočtu.
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.
• Schválená Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2021.
• Plánované výzvy v roce 2022:
Program rozvoje venkova – 1. 3. – 31. 5. 2022 (pracovně označována jako PRV čl.20)
Integrovaný regionální operační program: 18. výzva IROP– MAS ŽR – Bezpečná a dostupná doprava VII. Přítomní pověřují
manažerku MAS P. Sotonovou k přípravě této výzvy (vč. příloh a kontrolních listů) a k jejímu vyhlášení.
• Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 30. 6. 2021.
K bodu č. 5
• Podaná Koncepční části SCLLD 2021+, probíhá vypořádání připomínek k jejím jednotlivým částem a čeká se na další vyjádření
CRR
• V současné době 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)
− Podaná 7. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena zpráva o realizaci za období 1. 1. – 30. 6. 2021 a čeká se na
připomínky k Žádosti o platbu za stejné období.
− Realizace aktivit probíhá dle plánu, viz. informatorium k 1.9.2021, z toho: 20.9. tisková konference, 4.10.setkání všech škol
MAS ŽR, 11.11.Řídící výbor.
• Projekt MAPII ORP Chrudim
− Aktivity probíhají, dle plánu.
• 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
•
Žádost o dotaci na MAP III byla podána, probíhá její administrace.
•
Realizace je plánována od května 2022 do listopadu 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál.
K bodu č. 8
Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS) – vzhledem k výši dotace a aktuálním podmínkám programu přítomní schvalují podání
žádosti na akci: Rozvoj lokální ekonomiky území - podpora propagace regionální produkce
• projekty MAS nebyly v r. 2021 podpořeny. Proběhne jeho aktualizace a znovupodání v prosinci na r. 2022.
• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2021 – k realizaci vybráno 12 projektů obcí a škol.
• Spolupráce se společností CEMEX Prachovice
o Pořízení profi fotografií regionálních výrobců – fotograf p. Karlík
o Uspořádána akce pro zaměstnance ve společnosti v Prachovicích – 7.9.2021
o Zpracování letáku Poznejte producenty ŽH – iniciace nákupu produktů zaměstnanci firmy.
o Zpracování katalogu produktů – produkty ŽR se stanou součástí prezentace firmy pro partnery.
• Spolupráce s partnery
15.-17.9. MAS ŽR v MAS Podřipsko – vyjádřili žádost přijet recipročně do ŽR
18.-20.10. MAS Česká Kanada v ŽR – zainteresovaní obdrželi program, 18.10. od 19 hod. setkání v Penzionu Rozhovice
TO Chrudimsko-Hlinecko – spolupráce probíhá dle schváleného harmonogramu (přímá finanční podpora aktivit MAS ŽR)
TO Pardubicko – vzhledem ke složení aktivit, které nemají přímý vliv na zkvalitňování aktivit MAS ŽR, představenstvo schvaluje
ukončení aktivního členství v daném subjektu nejdéle k 31.12.2021, pouze souhlasí s výkonem činnosti uvedené organizace na

dané části svého území
• Lokální ekonomika: 2.11. od 14 hod. certifikační komise, 3-4 nové produkty
K bodu č. 9
Přítomní debatovali o vhodnosti vstoupit do Národní sítě zdravých měst www.zdravamesta.cz, členství pro obce, mikroregiony i MAS.
Inspirativní příklady z praxe, propojování veřejnosti, obcí, škol, neziskovek a podnikatelů v souladu s přírodou.

USNESENÍ:
Představenstvo jednomyslně schvaluje:
• Přijetí nového člena - Péče o duševní zdraví, z.s.: Městský park 828, 537 01 Chrudim, IČ: 64242218 – Celoživotní vzdělávání a
volnočasové aktivity
• Návrh kandidátní listiny do voleb orgánů 2021-2022/2023
• Harmonogram výzev 2021 a 2022
• Podání žádosti na akci POV PK 2022: Rozvoj lokální ekonomiky území - podpora propagace regionální produkce
• Ukončení aktivního členství v Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s.
Představenstvo bere na vědomí
• seznam vybraných žádostí (12 projektů) o podporu v rámci Grantu na podporu regenerace přírody a krajiny 2021
Termín představenstva bude upřesněn dle potřeby.
Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.
Dne: 20. 9. 2021
Zapsal: K. Korejtková
Předseda: J. Blažek
Přílohy: Prezenční listina
Kandidátní listina

