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POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

GRANTOVÝ PROGRAM

Začátkem roku pravidelně vyhlašujeme Grantový program MAS na podporu lokálních kulturních a společenských
akcí v zájmovém území MAS Radbuza. Letošní ročník jsme vyhlásili o pár týdnu s předstihem, ale současně jsme
zachovali zaměření podpory Grantového programu dle nastavených pravidel z minulého ročníku. Alokovaná
částka pro letošní rok je 60 000 Kč. Pořadatelé mohou žádat o finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun.
Přesné znění pravidel je uveřejněno na webu MAS Radbuza a žádosti je možné zasílat pouze poštou na adresu
nám. ČSA 24, 333 01 Stod. Nezapomeňte obálku označit v levém horním rohu nápisem Grantový program 2023.

Žádosti MAS přijímá od 27. ledna 2023 do 28. února 2023 (rozhodující je datum a čas podání).

GRANTOVÝ PROGRAM 2023 VYHLÁŠEN

Výkonná rada si v souladu se Stanovami MAS Radbuza, z.s. dovoluje pozvat členy MAS Radbuza na jednání Valné
hromady, které se uskuteční dne 13. dubna 2023 od 16:00 v Kaznějově. Místo konání bude ještě upřesněno.
V dostatečném předstihu před jednáním samotným vám budou zaslány podkladové materiály a pozvánka s
programem. Pokud máte jakékoli podněty k programu jednání, dejte nám, prosím, vědět. Kromě tradičních
„účetnických“ bodů jednání budou na jednání předloženy i aktuální materiály ke schválení připravovaných
programových rámců SCLLD pro nové období 2021+. A jednání bude rovněž i částečně volební, neboť v brzké
době vyprší mandát členům Výběrové komise. Těšíme se na setkání s vámi v nejsevernější části zájmového území
MAS Radbuza.

https://www.facebook.com/masradbuzazs
https://www.mas-radbuza.cz/
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MAP STODSKO & NÝŘANSKO

MAPY – CO JE NOVÉHO
Od počátku projektu v červnu 2022 se na MAPech plně věnujeme zjišťování potřeb škol, realizujeme rozhovory

se zástupci jejich vedení a připravujeme podklady a aktivity pro Akční plány na roky 2023 a 2024. Řídící výbory

se na obou projektech Stodska a Nýřanska sešly za dané období jak prezenčně v krásných prostorách Kláštera

v Chotěšově, tak korespondenčně hlasovaly o aktualizaci Strategických rámců, kde jsou zaznamenány mimo jiné

investiční potřeby a projekty škol. Správnost a aktualizace těchto investičních potřeb je důležitou součástí

výstupů MAP, jelikož soulad se Strategickým rámcem je nutnou podmínkou pro možnost čerpání některých

dotací, především z výzev IROP.

Spolu se členy pracovních skupin jsme se sešli nad
tématy ve všech povinných oblastech – čtenářská
gramotnost, matematická gramotnost, rovné
příležitosti a financování. Výstupem pracovních
skupin je aktuálně Akční plán na rok 2023 a na
plánech pro další období se bude nadále pracovat.
Mimo jiné jsme diskutovali témata jako využití 3D
tisku a termokamer ve výuce, zařazení virtuální
reality, čtenářská a matematická pregramotnost,
využívání půjčovny pomůcek pro rozvoj digitální
gramotnosti nebo další pracovní listy pro metodu
CLIL.

NZÚ LIGHT

POMÁHÁME S DOTACÍ NZÚ LIGHT

Naše MAS pomáhala žadatelům s projektem Nová Zelená Úsporám Light hned od samého začátku. Během
prvních tří týdnů nás kontaktovalo více jak 60 zájemců, z toho byl již pro 37 z nich zpracován odborný posudek,
pořízena fotodokumentace a podána žádost o dotaci. Pro 19 žadatelů jsme zpracovali žádost kompletně včetně
zřízení identity občana a přístupu do dotačního systému. Celková částka již podaných žádostí k dnešnímu dni
převyšuje 8.5 miliónu korun. Z 90 % se žádá na výměnu oken a vchodových dveří, jednotky žádostí jsou na
zateplení fasád či střech. Po prvních 14 dnech došlo ze strany ministerstva k navýšení alokace na 3 miliardy
korun.
Jsme velice rádi za způsob jakým Fond životního prostředí k této dotaci přistoupil, protože finance jsou
vypláceny žadatelům dopředu a k žádosti je nutno doložit minimum dokladů. Celý proces vyřízení žádosti trvá
cca 45 minut včetně zřízení veškerých přístupů, nahrání dokumentů do dotačního systému a vyplnění žádosti.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Rok 2023 by měl být naším nejspíše posledním pro vyhlašování Výzev MAS v PRV ze "starého" a z přechodného

období. V květnu vyhlásíme Výzvu č. 8 PRV ve které bude rozdělena zbývající alokace pro jednotlivé FICHE na

základě aktuální absorpční kapacity z území MAS Radbuza. Alokace této výzvy již nebude tak „bohatá“, počítáme

s předběžnou částkou okolo 4,9 mil. Kč v součtu za všechny FICHE. V rámci této výzvy plánujeme vyhlášení

následujících FICHÍ: 3.1 Podpora zemědělského podnikání, 3.3 Podpora nezemědělského podnikání, 3.9

Neproduktivní investice v lesích a 3.12 Podpora obnovy a rozvoje venkova. Přesné rozdělení alokace mezi

jednotlivé FICHE bude zveřejněno těsně před vyhlášením výzvy na webu MAS Radbuza.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

(IROP)
Na měsíc duben plánujeme (ihned po schválení Valnou hromadou) předložení programového rámce IROP 2021-

27 ke schválení Řídicím orgánem IROP. Návrh počítá s rozdělením alokace do čtyř opatření: DOPRAVA,

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PAMÁTKY, CESTOVNÍ RUCH. V rámci tvorby koncepční části Strategie vyvstala

potřeba největší podpory právě u těchto opatření, které byly současně potvrzeny místním šetřením

z jednotlivých obcí zájmového území v závěru roku 2022. Po jeho schválení bude možné vyhlašovat výzvy v

IROP. S prvními výzvami v IROP 2021 - 2027 počítáme nejdříve v 2. polovině roku 2023. Doporučujeme ale

všem, kteří uvažují o podání projektového záměru do některé z výzev MAS, aby již v tuto chvíli měli projekty

připravené k podání.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)
SZP, přesněji SP SZP (Strategický plán společné zemědělské politiky) je nástupce Programu rozvoje venkova.

Počítá se, že nové Programové rámce SZP by se měly ke schválení ze strany ŘO předkládat cca od 2. čtvrtletí 2023

s možností vyhlašování výzev MAS v letech 2024-2027 a milníky čerpání v závěru roku 2025. Současně by mělo

dojít ke spojení několika tematicky blízkých FICHÍ, což zásadně minimalizuje komplikace s přesuny alokace mezi

nimi v rámci daných výzev.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+)
Na podzim minulého roku jsme do tohoto programového rámce podali žádost na realizaci klíčového projektu,

ke kterému jsme obdrželi připomínky ze strany hodnoticí komise a projekt jsme dle těchto připomínek

přepracovali a podali v upraveném znění. V současné době projektová žádost splnila formální náležitosti a

podmínky přijatelnosti. V tuto chvíli tedy čekáme na výsledky věcného hodnocení. Pokud vše dopadne dobře,

budeme v rámci tohoto klíčového projektu již v letošním roce realizovat komunitní příměstské tábory a další

komunitní akce pro širokou veřejnost.
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