Zápis ze 2. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 20.05.2021
Přítomni: Pavlína Jandošová, členka PV; člen PV; Nepal, z.s. (Pavel Kroupa), člen PV; Město Spálené Poříčí
(Jindřich Jindřich), předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV
Omluven: DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor)

Zahájení jednání v 09:015 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Aktualizace SCLLD 2021+ Adéla Mašková informovala přítomné o průběhu aktualizace SCLLD
2021. Vycházíme ze strategických témat definovaných v lednu 2021 v Žinkovech. Téma vzdělávání
je dobře pořešeno v rámci projektu Místní akční plán, rozvojové potřeby škol sebrané ve
Strategickém rámci MAP do roku 2023 a díky realizovaným individuálním rozhovorům s řediteli
škol. Rozhovory se starosty obcí byly realizovány v průběhu roku 2020. Všechny výstupy jsou
dostupné na webu MAS https://www.masnepomucko.cz/strategie-2021 . Dalším tématem, o
které byl zájem je Podpora podnikání a cestovního ruchu. Členové PV se ve společné diskusi
shodli, že toto téma je potřebné a podpora začínajících, drobných a zemědělských podnikatelů je
klíčová pro rozvoj území. Rozvojové potřeby v této oblasti zůstávají tak, jak byly definovány
v roce 2016. V pracovní skupině není potřeba řešit další analýzu či nadstavbu, nicméně pracovní
skupinu v průběhu podzimu uspořádáme pro lepší zacílení opatření a pro sdílení příkladů dobré
praxe drobných podnikatelů v území. Téma cestovního ruchu se jako jediná možnost podpory
objevuje v IROPu, nicméně v případě alokace 1,7 mil Kč, která musí pokrýt potřebnou oblast škol
a veřejných prostranství, není efektivní drobit tento programový rámec ještě do dalšího tématu.
Členové PV se shodli, že města Nepomuk a Spálené Poříčí si cestovní ruch řeší po svém a pro
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menší projekty obcí se mohou obce spojit do integrovaného projektu např. v rámci Mikroregionu
Nepomucko.
3. Stav pracovních skupin – Aktuálně je skončena práce pracovní skupiny Životní prostředí a veřejná
prostranství, Mládež a volný čas a Podpora spolků a místních komunit. Do pracovních skupin se
celkem zapojilo cca 40 osob a v současné době jsou zpracovávány výstupy.
4. Projednání koncepční části SCLLD 2021+ - Pracovní verze koncepční části bude dokončena v první
polovin června a rozeslána členům k připomínkování. Projednání by pak mělo proběhnout do
konce června 2021. Členové PV se shodli, že zorganizujeme členskou schůzi a projednáme zároveň
Výroční zprávu za rok 2020.
5. Operační program zaměstnanost 2021+ - Adéla Mašková informovala přítomné členy o zásadní
změně chystané v OP Zaměstnanost. Skončí možnost podporovat individuální projekty žadatelů;
jediným nositelem projektu pro celé území bude MAS, která má do března 2022 projednat akční
plán, pokud se rozhodne do OPZ vstoupit. Alokace bude přidělena dle velikosti území. Všichni
přítomní členové se shodli na tom, že do OPZ je potřeba vstoupit, ač to bude znamenat vyšší
personální nároky na kancelář MAS, neboť aktivity v rámci OPZ jsou potřebné a důležité pro
rozvoj území. Členové se dohodli na ustavení koordinační skupiny pro sociální začleňování, která
na podzim 2021 začne pracovat na akčním plánu.
6. Přechodné období pro Program rozvoje venkova – Michal Arnošt informoval přítomné o
možnosti využít část budoucí alokace PRV na období 2021–2027 na podporu projektů již v letech
2021–2022. Tedy dříve, než bude mít schválenou novou strategii. Podpora a výběr projektů pak
bude probíhat podle nastavení strategie pro období 2014–2020. Z Ministerstva zemědělství ČR
byl zaslán návrh alokace ve výši 4 613 400 Kč. Do 20.6. 2021 musíme na MZe zaslat souhlas s
přidělenou alokací.
Hlasování o schválení čerpání alokace PRV ve výši 4 613 400 Kč v přechodném období 2021/2022:
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje čerpání alokace PRV ve výši 4 631 400 v přechodném období 2021/2022

Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 20.05.2021
Ověřil: Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru
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