Zápis z hlasování Pléna MAS Rokytná, o.p.s. Per rollam od
26. Listopadu 2020 do 4. Prosince 2020

Věc: Usnesení Pléna MAS Rokytná, o.p.s. PL_MAS 1 ke
dni 04. 12. 2020 – Výběrová komise MAS plus
informace
Návrh usnesení:
Usnesení PLMAS/01/04122020: Plénum schvaluje Výběrovou komisi v navrženém složení,
Výběrová komise má k 4. 12. 2020 počet členů 10.
Jméno / firma

Obec

zájmová skupina

Obec Lipník - Josef Novotný

Lipník

5. Udržitelný rozvoj

Orel Jednota Moravské

Moravské Budějovice

3. Mládež a sport

Radka Eberlová

Lukov

1. Zemědělství

František Filipský

Láz

1. Zemědělství

Petra Salačová

Moravské Budějovice

3. Mládež a sport

Barbora Kotrbová

Moravské Budějovice

4. Kulturní a Sociální

Marie Bendová

Moravské Budějovice

4. Kulturní a Sociální

Iva Kršňáková

Třebíč

2. Podnikání

Libor Fiala – Město Hrotovice

Hrotovice

5. Udržitelný rozvoj

Věra Bartuňková

Zvěrkovice

5. Udržitelný rozvoj

Budějovice – Petr Žák

Usnesení PLMAS/02/04122020: Plénum bere na vědomí, že Plénum, Programový výbor a
Kontrolní a monitorovací výbor se nemění.
Plénum MAS Rokytná – partneři:
Jméno / firma
Moravskobudějovický
mikroregion

obec
Moravské Budějovice

zájmová
skupina
Udržitelný rozvoj

Dobrovolné sdružení
regionu Hrotovicka
Obec Příštpo
Město Jaroměřice nad
Rokytnou
Obec Dolní Lažany

Hrotovice

Udržitelný rozvoj

Příštpo

Udržitelný rozvoj

Jaroměřice nad
Rokytnou

Udržitelný rozvoj

Dolní Lažany

Udržitelný rozvoj

Obec Blatnice

Blatnice

Udržitelný rozvoj

Obec Bohušice

Bohušice

Udržitelný rozvoj

Lipník

Udržitelný rozvoj

Lesůňky

Udržitelný rozvoj

Moravské Budějovice

Zemědělství

Obec Lipník
Obec Lesůňky
ZEOS VESCE, s.r.o.
AGROOS, spol. s r.o.
TJ Sokol Moravské

Jaroměřice nad
Rokytnou

Zemědělství

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Dešov

Zemědělství

AutoGas Barták s.r.o.

Moravské Budějovice

Podnikání

Agrovýkup, a.s.

Moravské Budějovice

Podnikání

Lesonice

Zemědělství

Babice

Podnikání

Hrotovice

Zemědělství

Hrotovice

Podnikání

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Hrotovice

Zemědělství

Lukov

Zemědělství

František Filipský

Láz

Zemědělství

Tomáš Svoboda

Moravské Budějovice

Zemědělství

František Hrůza

Moravské Budějovice

Zemědělství

Radkovice u Budče

Zemědělství

Ladislav Janíček

Komárovice

Kulturní a Sociální

Vladimír Menčík

Domamil

Podnikání

Josef Tengeri

Vícenice

Zemědělství

Marek Soukup

Dešov

Podnikání

Miloš Dvořák

Litohoř

Podnikání

Budějovice
JUNÁK – svaz skautů a
skautek ČR, středisko
Moravská Orlice
Moravské Budějovice
Zemědělské družstvo
Dešov

Rolnická společnost
Lesonice, a.s.
Kovovýroba Souček
Zemědělské družstvo
Hrotovice, družstvo
Hrotovická obchodní,
s.r.o.
Orel Jednota Moravské
Budějovice
KOOPERACE Hrotovice,
akciová společnost
Radka Eberlová

Zdeněk Kružík

Zdeněk Janderka

Moravské Budějovice

Kulturní a Sociální

Marie Bendová

Moravské Budějovice

Kulturní a Sociální

Petra Salačová

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Irena Nováková

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Lenka Janíčková

Komárovice

Kulturní a Sociální

Moravské Budějovice

Kulturní a Sociální

Barbora Kotrbová

Programový Výbor:
Jméno / firma - zastoupena

Obec

zájmová skupina

Jozef Tengeri

Vícenice

Zemědělství

TJ Sokol Moravské Budějovice –

Moravské Budějovice

Mládež a Sport

Vladimír Menčík

Domamil

Podnikání

Moravskobudějovický

Moravské Budějovice

Udržitelný rozvoj

DSR Hrotovicko – Hana Škodová

Hrotovice

Udržitelný rozvoj

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Jaroměřice nad Rokytnou

Udržitelný rozvoj

Lesonice

Zemědělství

Hrotovice

Podnikání

Moravské Budějovice

Kulturní a Sociální

Jan Švaříček

mikroregion - Bc. Jana
Kiesewetterová

– Karel Muller
Rolnická společnost Lesonice,
a.s. – Jaroslava Murínová
Hrotovická obchodní, a.s. – Ing.
Bohumír Hutař
Zdeněk Janderka

Kontrolní a monitorovací výbor:
Jméno / firma

Obec

zájmová skupina

Zdeněk Kružík

Radkovice u Budče

Zemědělství

Obec Příštpo

Příštpo

Udržitelný rozvoj

Komárovice

Kulturní a sociální

Moravské Budějovice

Mládež a sport

Dešov

Podnikání

Lenka Janíčková
JUNÁK - svaz skautů a skautek
ČR, středisko Moravská Orlice
Moravské Budějovice – Jiří
Outulný
Marek Soukup

Usnesení PLMAS/03/04122020: Plénum bere na vědomí informace o rozšíření území MAS
Rokytná, o.p.s.
Při minulém zasedání Pléna, 12. 12. 2019 schválilo plénum rozšíření území působnosti MAS o
obec Klučov. Pracovníci MAS konzultují změnu území s MMR a po schválení postupu bude
podána změna v systému MS2014+.
MAS Rokytná byla oslovena obcí Mikulovice se zájmem o vstup do MAS. A následně MAS
oslovila obce Petrůvky a Střítež, které nejsou v žádné MAS, s informací o možnosti vstupu do
území působnosti do MAS Rokytná. V Petrůvkách a Stříteži proběhly informační schůzky
s představiteli obce. Možnost vstupu obce Mikulovice je konzultována na MMR.

Usnesení PLMAS/04/04122020: Plénum bere na vědomí informace o novém programovém
období 2021-2027.
Viz příloha č. 1 - MAS Rokytná, o.p.s., informuje o novém programovacím období 2021-2027

Hlasováním Per Rollam proběhlo ve dnech 26. 11. 2020 – 4. 12. 2020.
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Plénum MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje Usnesení PLMAS/01/04122020 a bere na vědomí Usnesení
PLMAS/02/04122020, PLMAS/03/04122020, PLMAS/04/04122020:
PV01/3010/2020
Usnesení PLMAS/01/04122020: Plénum schvaluje Výběrovou komisi v navrženém složení,
Výběrová komise má k 4. 12. 2020 počet členů 10.
Usnesení PLMAS/02/04122020: Plénum bere na vědomí, že Plénum, Programový výbor a
Kontrolní a monitorovací výbor se nemění.
Usnesení PLMAS/03/04122020: Plénum bere na vědomí informace o rozšíření území MAS
Rokytná, o.p.s.
Usnesení PLMAS/04/04122020: Plénum bere na vědomí informace o novém programovém
období 2021-2027.
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PŘÍLOHA Č. 1 ZÁPIS Z PLÉNA 4.12.2020
Informace pro plénum MAS změna finančního plánu Programový rámec Program rozvoje venkova – programové období 2014-2020
MAS Rokytná do konce roku 2018 zazávazkovala více jak 50% alokovaných zdrojů pro Programový rámec PRV. Dodatkem č. 1 akceptačního dopisu
o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova byly MAS Rokytné poskytnuty finanční prostředky k navýšení alokace Programového
rámce PRV v celkovém objemu 14.403.270 Kč. Rozložení poskytnutých prostředků na jednotlivá opatření je zobrazeno v přiložené tabulce, kde je
uvedena původní alokace Programového rámce PRV a navýšená alokace u opatření je vyznačena žlutě.
Podopatření
6.5.1.A Podpora komunitně vedeného
místního rozvoje
4.3.1.A Zvyšování
konkurenceschopnosti
nezemědělského podnikání
4.3.1.A Zvyšování
konkurenceschopnosti
nezemědělského podnikání

Program

PRV

PRV

PRV

4.6.1.A Podpora konkurenceschopnosti
místních zemědělců
PRV
4.6.1.A Podpora konkurenceschopnosti
místních zemědělců
PRV
4.6.2.A Podpora konkurenceschopnoti
lesního hospodářská a lesnických
produktů
4.6.4.A Zlepšování lesnické
infrastruktury

PRV

PRV

Prioritní osa
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech

Celkové způsobilé výdaje Podpora

Příspěvek EU

Národní veřejné
zdroje (SR, SF)

Vlastní zdroje
příjemce

Národní veřejné Národní
zdroje (kraj,
soukromé
obec, jiné)
zdroje

Nezpůsobilé
Soukromé zdroje výdaje

Investiční podpora

Specifický cíl

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Příprava a provádění činností spolupráce MAS

1 581 280,00

1 265 020,00

948 760,00

316 260,00

316 260,00

0,00

0,00

316 260,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

44 444 440,00

20 000 000,00

15 000 000,00

5 000 000,00

24 444 440,00

0,00

0,00

24 444 440,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

57 777 770,00

26 000 000,00

19 500 000,00

6 500 000,00

31 777 770,00

0,00

0,00

31 777 770,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

7 440 000,00

3 720 000,00

2 790 000,00

930 000,00

3 720 000,00

0,00

0,00

3 720 000,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

24 246 540,00

12 123 270,00

9 092 452,50

3 030 817,50

12 123 270,00

0,00

0,00

12 123 270,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

600 000,00

300 000,00

225 000,00

75 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Posílení místního rozvoje ve venkových
oblastech

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

3 125 000,00

2 500 000,00

1 875 000,00

625 000,00

625 000,00

0,00

0,00

625 000,00

MAS Rokytná, o.p.s., informuje o novém programovacím období 2021-2027
V souvislosti s přípravou na nové programovací období nyní přinášíme předběžné informace týkající se budoucích dotačních možností z evropských
fondů. Oproti právě končícímu programovacímu období dojde k několika klíčovým změnám. Jednou z nejpodstatnějších bude nová kategorizace
regionů na 3 kategorie a související změna (snížení) míry spolufinancování. Kraj Vysočina (tj. region Jihovýchod) bude nově zařazen mezi tzv.
přechodové regiony s předpokládanou mírou spolufinancování ve výši 70 % (dříve 85%).

V novém programovacím období bude otevřeno celkem 7 operačních programů (OP):
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (MPO), OP Doprava (MD), OP Životní prostředí (MŽP), OP Jan Amos Komenský
(MŠMT), OP Zaměstnanost plus (MPSV), IROP (MMR) a OP Technická pomoc (MMR)
Dále budou otevřeny programy přeshraniční spolupráce (pro území MAS se jedná o OP Rakousko – ČR).
Pro města a obce bude stěžejním operačním programem IROP, ve kterém budou řešena nová témata jako např. regenerace veřejných prostranství obcí a
měst či veřejná infrastruktura pro cestovní ruch. IROP současně umožní širší možnosti pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), jehož
realizátorem v konkrétním území budou již tradičně příslušné MAS. V této souvislosti bude kladen větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v
území a spolupráci se žadateli.
Předpokládané tematické zaměření CLLD v IROP 2021-2027
DOPRAVA
- Bezpečnost v dopravě – výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace, zvyšování
bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu, rekonstrukce místních komunikací jako
doplňková aktivita
- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající cyklostezky vč. doprovodné infrastruktury, realizace doprovodné cyklistické
infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
- Revitalizace veřejných prostranství – realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a zlepšení kvality veřejných
prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakováí srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací
buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení,
veřejné toalety), dále revitalizace nevyužívaných plochy, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)
- Podpora jednotek SDH kategorie II, III a V – výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace
umělých zdrojů požární vody v obcích
VZDĚLÁVÁNÍ (zůstává podmínka souladu s MAP)
- Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny – navýšení kapacit a úpravy související se snižováním počtu dětí ve třídě,
zvyšování kvality podmínek v MŠ v poskytování vzdělávání, vč. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění
hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS

- Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol – podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve
vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, budování vnitřní konektivity škol, vybudování zázemí
pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), budování zázemí
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vytvoření vnitřního i venkovního
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit (např.
veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), rekonstrukce učeben neúplných škol (tj. kmenové učebny
venkovských malotřídek), doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doprovodná aktivita
SOCIÁLNÍ OBLAST
- Infrastruktura pro sociální služby – infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách
KULTURA
- Revitalizace kulturních památek – revitalizace památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování,
vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, parky u památek, parkoviště u památek
- Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí – revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technická zázemí, návštěvnická centra, edukační
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů
- Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven – rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a
aplikační software, technické vybavení knihoven
CESTOVNÍ RUCH
- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení), budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, propojená a otevřená řešení
návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
V souvislosti s přípravou na nové programovací období MAS Rokytná, o.p.s., v současné době dokončuje proces standardizace pro období 2021-2027
a tímto děkujeme všem zástupcům obcí v území za spolupráci při zajišťování nezbytných podkladů. V rámci přípravy na nové období bude rovněž
probíhat sběr a aktualizace projektových záměrů v území.
MAS Rokytná současně upozorňuje potenciální žadatele, že do konce roku 2020 budou vyhlášeny výzvy IROP – Podpora udržitelnosti nemotorové
dopravy I. a dále Investice do kapacit a kvality škol a školek II. V r. 2021 pak budou vyhlášeny poslední výzvy z PRV a rozdělena zbývající alokace.
Bližší informace budou včas uveřejněny na www.masrokytna.cz.
Robert Kubala
MAS Rokytná, o.p.s.

